
 

VALL DE 

CAMPRODON 

MEDIEVAL 

VALL DE CAMPRODON MEDIEVAL 

 

Zona / entorn de l’activitat: Rocabruna, Molló i Camprodon, amb dinar a 

Espinavell. 

Horari / Durada: Tot el dia, de 10h00 a 18h00. 

Dificultat: Fàcil, poc esforç. Sortida no apta per a persones amb mobilitat reduïda. L’accés al 

Castell de Rocabruna no és planer. 

Apte per a mainada: No és una activitat específica per a mainada i se’ls pot fer pesat. 

Breu descripció de contingut Visita de descoberta del patrimoni medieval de la Vall de Camprodon 

des del punt de vista dels grups socials o estaments que la conformaven. D’una banda, el patrimoni 

senyorial, amb el Castell de Rocabruna i la seva església, Sant Feliu de Rocabruna. En segon lloc, el 

patrimoni vinculat a l’Església, pertanyent als monestir, amb Santa Cecília de Molló, de domini 

abacial. Finalment, l’àmbit popular, les dues viles de Camprodon, que en aquella època estaven 

enfrontades. Inclou un àpat medieval complert al restaurant Can Jordi, elaborat especialment per a 

aquesta activitat amb ingredients precolombins i seguint les tècniques i principis del receptari 

medieval català. 

Programa 

10h00 Trobada a l’estació d’autobusos de Camprodon 
11h00 Visita guiada al Castell de Rocabruna. D’origen medieval, la seva història, vinculada als 

remences, parla del poder de la terra a l’entorn del Ritort. 
13h00 Visita guiada al nucli de Molló i a Santa Cecília. L’esplendor del romànic del s. XII a 

l’interior d’un poble amb passat celta. 
14h30 Àpat medieval al restaurant Can Jordi d’Espinavell 
17h00 Visita guiada a les dues viles de Camprodon 
18h00 Final de la visita 

Cal dur: Calçat adequat per caminar per la muntanya, roba d’abric, protecció solar. 

Consells: Càmera fotogràfica. 

Escalat de preus 

Participants Preu per 
persona 

4 62,50€ 

5 54,00€ 

6 48,50€ 

7 44,50€ 

8 41,25€ 

9 39,00€ 

10 o més 37,00€ 
 

Inclou: Les tres visites guiades (guies professionals) i l’àpat complert. 

No inclou: Transport fins a l’activitat i entre els punts a visitar, que es farà en vehicles particulars. 

Idiomes: Aquesta visita es realitza en català. Consulteu disponibilitat i preus per a d’altres idiomes. 

Contacte: 686 11 33 44 (CEA Alt Ter, Pau o Xavier) o bé 666 577 447 (Eva) 
 


