
GUIA D’ACTIVITATS OCTUBRE 

 

DISSABTE 2 D’OCTUBRE 

- Fira de la Galeta.  Consulta totes les activitats a www.firadelagaleta.cat 

- A les 10 h, sortida a Coll d’Ares amb el trenet turístic. Punt de trobada al C/ Cerdanya s/n. 
Sense reserva prèvia. 

- A les 12 h, concert d’Ivette Nadal dins el Festival de música de la Vall de Camprodon. A la 
plaça del Monestir. 

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE 

- Fira galeta. Consulta totes les activitats a www.firadelagaleta.cat  

- A les 9 h, mercat setmanal a la plaça Dr. Robert. 

- A les 10 h, visita guiada de natura a la Roureda de Can Pascal. Preu: 5 €. Informació i 
reserves a l’oficina de turisme al 972 740 010 o a turisme@camprodon.cat 

- A les 10 h, sortida de fotografia de Llanars a Vilallonga de Ter. Punt de trobada: plaça de 
l’Om a Llanars. Més informació i reserves a info@phototrekking.cat o al 675 601 476 

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

 

DISSABTE 9 D’OCTUBRE 

- De 10 a 20:30 h, fira Playmobil al Pavelló Vell. 

- De 10 a 20:30 h, fira de la tardor a la plaça Santa Maria. Productes de temporada, artesania, 
atraccions infantils i pinta cares. 

 - A les 10 h, sortida a Coll d’Ares amb el trenet turístic. Punt de trobada al C/ Cerdanya s/n. 
Sense reserva prèvia. 

- A les 16 h, visita guiada a Beget dins les jornades europees del patrimoni. Més informació i 
reserves al 972 740 010 o a turisme@camprodon.cat  

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

- A les 19 h, presentació del llibre de Josep Clara “Històries de frontera” a l’espai cultural Cal 
Marquès. 
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DIUMENGE 10 D’OCTUBRE 

- A les 9 h, mercat setmanal a la plaça Dr. Robert. 

- De 10 a 20:30 h, fira Playmobil al Pavelló Vell. 

- De 10 a 20:30 h, fira de la tardor a la plaça Santa Maria. Productes de temporada, artesania, 
atraccions infantils i pinta cares. 

- A les 12 h, visita guiada de l’estiueig a Camprodon, dins les jornades europees del patrimoni. 
Informació i reserves a l’oficina de turisme al 972 740 010 o a turisme@camprodon.cat  

 - A les 11 h, xerrada inaugural de l’Exposició del Gat Fer a l’espai cultural Cal Marquès, i tot 
seguit sortida familiar. Activitat gratuïta. Per més informació a l’oficina de turisme al 
972740010 o a turisme@camprodon.cat  

- Aplec del Remei. 

 A les 12 h, celebració de l’eucaristia 

 A les 14 h, arrossada popular. Venda de tiquets a l’oficina de turisme. Preu 7 € 

 A les 15:30 h, Rosari i cant dels goigs 

 A les 14 h, Sardanes a càrrec de la cobla Principal de Banyoles 

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

 

DILLUNS 11 D’OCTUBRE 

 - De 10 a 20:30 h, fira Playmobil al Pavelló Vell. 

- De 10 a 20:30 h, fira de la tardor a la plaça Santa Maria. Productes de temporada, artesania, 
atraccions infantils i pinta cares. 

- A les 12 h, aplec del Remei, missa per botiguers i per tothom 

 

DIMARTS 12 D’OCTUBRE 

- De 10 a 19 h, fira Playmobil al Pavelló Vell. 

- De 10 a 14 h, fira de la tardor a la plaça Santa Maria. Productes de temporada, artesania, 
atraccions infantils i pinta cares. 
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DISSABTE 16 D’OCTUBRE 

- 09:30 h, Camí de la Retirada, sortida  amb el trenet turístic fins a Espinavell i després 6 km a 
peu a Coll Pregon. Sortida: Camí de la Cerdanya s/n. Reserves a l’oficina de turisme al 972 740 
010 o turisme@camprodon.cat 

- A les 17 h, projecció de l’audiovisual “La tardor al Ripollès” i presentació del llibre “El meu 
Ripollès” d’Antoni Carulla a l’espai cultural Cal Marquès.  

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

- A les 19 h, inauguració de l’exposició de futbol a l’espai cultural Cal Marquès. 

 

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE 

- A les 9 h, mercat setmanal a la plaça Dr. Robert. 

- A les 10 h, taller de macrofotografia Mas la Sala. Més informació i reserves a 
info@phototrekking.cat o al 675 601 476 

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

 

DIMARTS 19 D’OCTUBRE 

-A les 10 h, caminada contra el càncer de mama. Organitza l’Associació de dones de la Vall de 
Camprodon. Punt de sortida: plaça de la Vila. 

-A les 12 h, dia contra el càncer de mama, lectura del manifest per part de l’Associació de 
dones de la Vall de Camprodon a la plaça de la Vila 

DISSABTE 23 D’OCTUBRE 

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

- A les 19 h, projecció de l’audiovisual “La tardor al Ripollès” i presentació del llibre “El meu 
Ripollès” d’Antoni Carulla a l’espai cultural Cal Marquès.  

 

DIUMENGE 24 D’OCTUBRE 

-- A les 9 h, mercat setmanal a la plaça Dr. Robert. 

- Caminada contra el càncer de mama. Organitza l’Associació de dones de la Vall de 
Camprodon 

 - A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 
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DISSABTE 30 D’OCTUBRE 

-  Fira Pyrinees Mountain Festival 

- Aplec de Bolós 

- A les 19 h, xerrada “Gegants, encantades, verges i sants. Llegendari de l’alt Pirineu 
Mediterrani” a l’espai cultural Cal Marquès. 

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

 

DIUMENGE 31 D’OCTUBRE 

- A les 9 h, mercat setmanal a la Plaça Dr. Robert. 

 -  Fira Pyrinees Mountain Festival 

- A les 10 h, curs de fotografia de fauna al zoo del Pirineu. Preu amb càmera 30 €, preu amb 
mòbil 29 €. Informació i reserves al 675601476 o info@phototrekking.cat  

- A les 18 i a les 22 h, cinema al Casal Camprodoní. 

 

 

ALTRES ACTIVITATS 

- Exposició permanent de la Retirada a l’Espai Cultural Cal Marquès, i a partir del 16 d’octubre, 

exposició temporal de la Unió esportiva Camprodon. Els divendres i dissabtes de 10 a 14 h i 

de 16 a 20 h i diumenges d’11 a 12 h. 

- Sortides amb el trenet turístic per La Vila de Camprodon totes les tardes dels dissabtes a les  

16 h,17 h, 18 h i 19 h. I els diumenges a les 11 h, 12 h i 13 h. 
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