




Salutació de 
l'Alcaldessa

Benvolguts veïns i veïnes de Campdevànol, avui encarem aquesta
festa Major 2021 amb més ganes, il·lusió i esperança que mai.
És festa i això és motiu d’alegria. És festa i els ulls brillen amb
especial felicitat. És festa, la nostra festa, aquesta que esperem
durant un any sencer. A les cuines de les cases s’hi ensumen olors
d’àpats de gala, juntament amb la complicitat que es desperta als
carrers.
Dijous esperem amb ganes el pregoner de la festa, perquè després
sigui la música, el ball, les sardanes i altres activitats els que agafin
el relleu per omplir la resta de dies. Perquè així ha de ser la gran
festa del poble, la que desperta els cors inquiets, i la que ens
convida a tots nosaltres a sortir i gaudir al carrer.
Si no em trobeu, busqueu-me entre gegants i grallers, o entre
infants, que enjogassats riuen a la plaça del carrer. Busqueu-me a
les exposicions i també als diferents concerts. I a les ballades de la
nostra Gala, que ens enlaira fins al cel el diumenge i el dilluns. Allà
no us hi fallaré!
Tancarem el nostre estiu, tot esperant la tardor que ja s’albira en
aquestes dates amb la posta prest del sol. Faci sol o faci fred, ni que
plogui o faci vent, el temps mai ens podrà prendre la nostra festa.
Poseu domassos als balcons i ensenyem amb orgull i desig com ens
arribem a estimar la nostra Festa Major!

Molt bona festa a totes i tots!
Dolors Costa Martínez

L'Alcaldessa



Salutació de 
la Regidora

Després d’un any 2020 complicat, i marcat per l’absència de la
nostra Festa Major, arriba aquest setembre 2021, i amb ell, la
nostra Gala, aquest cop la més esperada! 
Des de la Regidoria de Festes només puc agrair a totes les
persones que han fet possible aquesta primera Festa Major, en
pandèmia. Sobretot a la Comissió de Festes, que s’han adaptat
en tot, i han treballat de valent perquè aquests dies les
campdevanolenques i els campdevanolencs puguem gaudir al
màxim de tots els actes i activitats. També m’agradaria donar les
gràcies a la Brigada Municipal, que uneixen totes les seves
forces per fer-ho possible. I com no, als nostres vigilants
Municipals i Protecció Civil, que vetllaran perquè tots i totes
complim les normes i els protocols. A tots vosaltes, MOLTES
GRÀCIES! 
I per acomiadar aquest escrit, desitjar-vos una molt bona Festa
Major a tots els campdevanolencs i campdevanolenques.
Aquest any ens acompanyaran les mascaretes, els gels
hidroalcohòlics, i les distàncies de seguretat, però tot això no
ens farà perdre la il·lusió! 

Visca Campdevànol i Visca la Gala! 

Sílvia La Torre Conde
Regidora de Festes



Salutació del Rector

Benvolguts amics i amigues de Campdevànol: després
de tretze anys, torno al vostre poble, a compartir la vida
amb vosaltres. Aquesta vegada juntament amb totes les
parròquies que configuren el “baix Ripollès”.
Us diria que torno amb molt de goig i alegria, perquè a
Campdevànol hi tinc molts bons amics i en guardo molts
bons records, si no fos perquè el motiu, és la substitució
de mossèn Joan Carles Serra i Permanyer, que morí el
passat 1 d’abril , víctima del Covid, el vostre estimat
senyor rector. Bon amic, persona entregada, treballadora,
pròxima a la gent, que amb molt poc temps es va
guanyar l’estima de tots vosaltres, i que ens ha deixat el
llistó molt alt, i hem sentit profundament la seva partença.
Però la vida continua, i nosaltres també hem de continuar
malgrat les nostres limitacions.
Celebrem, doncs, tal com toca la nostra Festa Major,
també desafiant els temps que estem vivint, fent allò que
puguem fer, amb l’esperança que arribin temps millors.



Aquesta esperança que mai podem perdre, que ens fa
viure amb optimisme fins i tot els moments més dificils. El
Papa Francesc, que és un home d’esperança mireu com
ens ho diu en la “Fratelli Tutti”: “invito a l’esperança, que
ens parla d’una realitat que està arrelada al dedins de
l’ésser humà, independentment de les circunstàncies
concretes i els condicionaments històrics en que viu.
Ens parla d’una set, d’una aspiració, d’un anhel de
plenitud, de vida reexida, d’un voler tocar les coses
grans, allò que omple el cor i eleva l’esperit cap a valors
importants, com la veritat, la bondat i la bellesa, la justícia
i l’amor.
L’esperança és audaç, sap mirar més enllà de la
comoditat personal, de les petites seguretats i
compensacions que estrenyen l’horitzó, per a obrir-se a
grans ideals que fan la vida més bella i digna. Caminem
en esperança.”

Rebeu la meva salutació més cordial!!
Amb aquestes intencions us desitjo MOLT BONA FESTA
MAJOR!!

 
 Mn. Josep Sala



Davant de la pandèmia, minimalisme:
GALA, NOMÉS TENIM ULLS PER TU!
Campdevanolenques, molt bona festa major! 
I si: mans netes, balls a les cadires a 1.5 metres de
distància i mirades amb somriures amagats.

Salutació de la 
Comissió de Festes



FESTA MAJOR INFANTIL 2021
 
 

Proclamació de la Pubilleta
 i l'Hereuet

Pubilleta 2021: Ònia Martínez Salgado
Hereuet 2021: Adam Mahand Khadr Salih



FESTA DE LA PUBILLA
 DE LA SARDANA 
1 DE MAIG DE 2021

 

Proclamació de la Pubilla
de la Sardana

Pubilla de la Sardana: Laura Cocera González
 



Hereu 2019: Nil Bartés
Pubilla 2019: Sandra Oller

Proclamació de l'Hereu i la
Pubilla 

FESTA MAJOR 2019
 



DISSABTE 11 DE SETEMBRE 

Acte institucional
Llegida de manifest per part dels diferents grups municipals,
ANC i Òmnium. Tot seguit, cantarem Els Segadors. 

Hora: 11:30h
Lloc: Plaça Anselm Clavé

XXIIIè Aniversari de la Cantada d’havaneres al Barri del
Roser amb “Crema Catalana”.
La Cantada d’Havaneres de Campdevànol arriba a la seva
23ena edició. 23 anys que volem celebrar plegats amb
l’actuació del grup Crema Catalana. 

Hora: 18:00h 
Lloc: Plaça Antoni Maria Claret 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes. 
Notes: degut a la COVID-19, enguany no es repartirà rom
cremat. 

Actes previs a la Festa Major 
de Campdevànol



DIVENDRES 17 DE SETEMBRE 

Votació de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2021
Hora: de 17:00h a 20:00h. 
Lloc: Plaça Anselm Clavé 
Organitza: Regidoria de Festes amb la col·laboració de les
entitats del poble.

Inauguracions de les exposicions del Centre Cívic La
Confiança
18:00h - Pintura de Francesc Planas i botes de Joan
Campà, a la planta baixa de la Sala Polivalent. 
18:30h - Exposició de tapissos de l'escola de Tapissos
Montserrat Font,  al  hall de la primera planta. 
19:00h - Exposició "Ànimes de llum", de Manel López, i
exposició de pintura de Noemí Soldevila. Sala
d'exposicions.  

DIJOUS 16 DE SETEMBRE 

Pregó de Festa Major amb Oye Polo 
Hora: 20:00h
Lloc: Sala Diagonal 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes 
Reserva prèvia. Obertura d'accés 30 minuts abans. 

Festa Major de Campdevànol 
La Gala 2021



Repic de campanes de Festa Major
Hora: 12:00h

Concert de Festa Major amb Èxta6 i Germà Negre
Hora: 21:00h
Lloc: Sala Diagonal 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes 
Reserva prèvia. Obertura d'accés 30 minuts abans. 

DISSABTE 18 DE SETEMBRE

Votació de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2021
Hora: de 11:00h a 13:30h
Lloc: Plaça Anselm Clavé 
Organitza: Regidoria de Festes amb la col·laboració de
les entitats del poble. 
Notes: el recompte de vots serà públic i es portarà a
terme a la sala de plens de l'Ajuntament tan bon punt
finalitzin les votacions. 

Partits de l'EFR 
Infantil A vs Moià 
Hora: 10:00h
Prebenjamí A vs Centelles 
Prebenjamí B vs Centelles 
Hora: 12:00h
Lloc: camp de futbol municipal. 
Organitza: Escola Futbol del Ripollès 



Trobada gegantera i de grallers de Campdevànol
Hora: 16:00h
Lloc de sortida: Plaça Antoni Maria Claret
Lloc d'arribada: Plaça de la Dansa 
Organitza: Gegants i grallers de Campdevànol

Segona Fira – tast de ratafia
Espai de degustació de diferents productors de ratafia i
producte agroalimentari local de Campdevànol. 
Hora: de 17:00h a 21:00h. 
Lloc: Plaça Anselm Clavé. 
Organitza: Cercle Campdevanolenc.

Concert amb Xiula 
Hora: 17:00h 
Lloc: Plaça de la Dansa 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes
Reserva prèvia. Obertura de portes 30 minuts abans. 
*Demanem la vostra col·laboració per reduir al màxim el
nombre d'adults acompanyants per tal que puguin gaudir del
concert el màxim d'infants possible. 

Vermut electrònic
Tapa + aperitiu 2€
Hora: de 12:00h a 14:00h
Lloc: Espai Nouvàndalis 
Organitza: Bar de la Piscina Espai Nouvàndalis 



Party's Vandalis 
Hora: 18:00h
Lloc: Espai Nouvàndalis 
Organitza: Bar de la Piscina Espai Nouvàndalis 

Concert amb The Tyets i Banda Biruji 
Hora: 21:00h 
Lloc: Sala Diagonal 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes.
Reserva prèvia. Obertura d'accés 30 minuts abans. 

DIUMENGE 19 DE SETEMBRE 

Pedalada BTT de Festa Major
Hora: 10:00h
Lloc de sortida: Piscina Nouvàndalis 
Organitza: Unió Ciclista Campdevànol 
Notes: apte per tots els nivells. Podeu consultar més
detalls en els cartells específics. 

Jocs de fusta 
Hora: de 10:30h a 12:30h
Lloc: Plaça de la Dansa 
Organtiza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes 



Partits de l'EFR 
Cadet A vs FUE Vic 
Hora: 12:00h
Juvenil A vs Torelló 
Hora: 17:00h
Lloc: camp de futbol 
Organitza: Escola Futbol del Ripollès 

Acte de proclamació de la Pubilla i Hereu de
Campdevànol 2021 
Hora: 12:00h 
Lloc: Plaça de Valldemossa 
Organitza: Regidoria de Tradicions i Festes

Sardanes amb la cobla Flama de Farners 
Hora: 12:30h 
Lloc: Plaça Anselm Clavé 
Organitza: Regidoria de Festes 

La Roca del Cargol (sardana d’honor)
Josep Vicens “L’Avi Xaxu” 27-93(71)

La Vall d’Artès
Ricard Viladesau i Caner 43-83(66)

Camí de Sant Ponç
Jordi Molina i Membrives 31-93(77)



Ballada de la Dansa de la Gala de Campdevànol,
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. 

Balladors/es de la Gala: Marta Ariza, Jordi Bardulet,
Raimon Camprubí, Maurici Camprubí, Roger Castella,
Ekaitz Cedillo, Gal·la Coll, Natalia Cuenca, Maria
Formatgé, Mariona Jiménez, Albert Martínez, Jordi Pascal,
Sergi del Pozo, Gerard Rigola, Joan Sala, Paula Sánchez,
Maria Tengo. 
Direcció Artística: Eva Martínez i Marta Urbón 
Vestuari: Teresa Codinach
Cobla: Flama de Farners 

Hora: 18:00h
Lloc: Plaça de la Dansa 
Organitza: Regidoria de Patrimoni i Tradicions. 
Reserva prèvia. Obertura accés 30 minuts abans.

Tot seguit, 5 sardanes amb la Cobla Flama de Farners, a
la mateixa plaça

Vermut electrònic
Tapa + aperitiu 2€
Hora: de 12:00h a 14:00h
Lloc: Espai Nouvàndalis
Organitza: Bar de la Piscina Espai Nouvàndalis 



DILLUNS 20 DE SETEMBRE

Missa en record pels nostres difunts. 
Hora: 9:00h
Lloc: Església parroquial de Sant Cristòfol de
Campdevànol 
Organitza: Parròquia de Campdevànol 

Concert amb l’orquestra Venus 
Hora: 19:00h
Lloc: Plaça Anselm Clavé
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes 
Reserva prèvia. Obertura accés 30 minuts abans. 
 

Dos Germans
Pere Fontàs i Puig 31-85(65)
La Flama de Santa Coloma
Josep Cassú i Serra X_X_X

Felicitats!
Jordi Leon i Royo 35-91(75)

L’Amic Frederic
Jaume Burjachs i Gispert 31-81(66)

L’Ermita de Collbàs
Francesc Mas i Ros 35-69(50)



Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. A la
mitja part, tradicional Fotografia de Festa Major. 
Hora: 12:00h
Lloc: Barri de la Creu 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes
Col·laboren: Veïns del Barri de la Creu
Nota: A la mitja part, es portarà a terme la tradicional
fotografia de família de tots els assistents amb la cobla,
reproduint la instantània característica de l'any 1912. Degut a
la COVID-19 enguany no es repartirà la tradicional copa de
cava. Agraïm la col·laboració d'en Lluís Rigat, en la selecció
un any més de les sardanes interpretades durant aquesta
Gala.

Bona diada
Jaume Bonaterra i Dabau 33-71

Aplec Triomfant
Florenci Trullàs i Altimira 33-85(67)

El Sarau Artesenc
Martirià Font i Coll 33-79(61)

Portbou Sardanista
Josep Coll i Ferrando 35-73(57)
De Puntetes i amb pas ferm

Lluis Pujol i Carretero 33-79(62)
Fa Sol i plou

Josep Vicens “l’Avi Xaxu” 27-69(50)
La Plaça dels Polls

Miquel Tudela i Benavent 33-81(64)
L’Avi Pitu

Lluis Buscarons i Pastells 24-77(61)
Floretes del Llac

Josep Saderra i Puigferrer 35-71(59)
Repicó: La Santa Espina

Enric Morera i Viure 23-87(55)



Ballada de la Dansa de la Gala de Campdevànol,
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. 

Balladors/es de la Gala: Marta Ariza, Jordi Bardulet,
Raimon Camprubí, Maurici Camprubí, Roger Castella,
Ekaitz Cedillo, Gal·la Coll, Natalia Cuenca, Maria
Formatgé, Mariona Jiménez, Albert Martínez, Jordi Pascal,
Sergi del Pozo, Gerard Rigola, Joan Sala, Paula Sánchez,
Maria Tengo. 
Direcció Artística: Eva Martínez i Marta Urbón 
Vestuari: Teresa Codinach
Cobla: Ciutat de Girona 
Hora: 18:00h
Lloc: Plaça de la Dansa 
Organitza: Regidoria de Patrimoni i Tradicions. 
Reserva prèvia. Obertura accés 30 minuts abans. 

Tot seguit, 5 sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, a la
mateixa plaça 

 
Alt Vallespir

Max Havart i Macou 37-77(59)
Montserrat

Vicenç Bou i Geli 39-89(78)
Siau Mare Meva

Mª Teresa Monclús i Marquès 21-83(62)
Albons

Joan Calders 35-75(60)
Joguines i Sardanes

Carles Rovira i Reixach 25-87(69)



DIMARTS 21 DE SETEMBRE

Serenata amb La Principal de la Bisbal
Hora: 18:00h
Lloc: Sala Diagonal  
Reserva prèvia. Preu: 5€
Obertura accés 30 minuts abans. 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes

Focs artificials
Hora: 21:45h
Lloc: des de la rectoria de l'Església. 

Concert de fi de festa amb Loroloró 
Hora: 22:00h 
Lloc: Plaça Anselm Clavé 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes

Concert amb Vintage Rock 
Hora: 19:00h
Lloc: Plaça Anselm Clavé 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes

Concert amb Banda Neon i DJ Sendo
Hora: 21:00h
Lloc: Sala Diagonal 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes
Reserva prèvia. Preu: 5€
Obertura accés 30 minuts abans. 



Senyeres i domassos: per enriquir i engalanar més la
nostra festa us animem a posar senyeres i domassos als
balcons. 

Important: enguany per poder assistir als actes de la
Gala 2021 s’haurà de reservar una entrada pels actes on
s'indiqui que cal reserva prèvia (també pels que no son de
pagament) per tal de garantir l’aforament màxim permès
amb les mesures sanitàries actuals. L’entrada serà
nominal i intransferible i donarà dret a un seient. Les
entrades es podran reservar a través de la pàgina web de
l’Ajuntament, presencialment a l’Ajuntament en horari
d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9:00h a
13:30h) i a la biblioteca municipal en horari d'atenció al
públic  (de dilluns a divendres de 17:00h a 20:00h i
dissabte de 10:00h a 13:00h). 
Durant els concerts s'oferirà servei de bar i menjar. 

Mal temps i causes de força major: en el cas de mal
temps algunes activitats poden quedar suspeses, i altres
es celebrarien a la Sala Diagonal. Els organitzadors es
reserven el dret de modificar el programa si causes de
força major hi obligessin. 

Notes informatives



Merxandising de la Comissió de Festes: podreu
comprar els gots i les tote bags de la Comissió de Festes
a l'Ajuntament en horari d’atenció al públic (de dilluns a
divendres de 9:00h a 13:30h) i a la biblioteca municipal en
horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 17:00h
a 20:00h i dissabte de 10:00h a 13:00h). 

Mesures COVID-19. Demanem la vostra col·laboració per
tal de gaudir de la Festa Major de forma segura: utilitzeu
la mascareta en tots aquells espais en què sigui obligatori
i a l'exterior quan no pogueu mantenir la distància de
seguretat. A la zona de les atraccions també serà
obligatori accedir amb mascareta. 



Exposicions al Centre Cívic La Confiança 

Exposició de botes de Joan Campà.
Planta baixa de la Sala Polivalent. 
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 18:00h. 

Exposició de pintura de Francesc Planas. 
Planta baixa de la Sala Polivalent. 
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 18:00h. 

Exposició de tapissos de l'escola de Tapissos
Montserrat Font. 
Hall de la primera planta. 
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 18:30h. 

Exposició "Ànimes de llum", de Manel López.
Sala d'exposicions. 
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 19:00h.

Exposició de pintura de Noemí Soldevila. 
Sala d'exposicions. 
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 19:00h.

Horari d'obertura de les exposicions 
Dissabte i diumenge de Festa Major de 12:00h a 13:30h i
de 18:00h a 20:30h. Dilluns de 18:00h a 20:30h.  

Exposicions



Exposicions permanents 

Mostra permanent de la Pinacoteca Coll i Bardolet
Mostra pictòrica de l'obra de Coll i Bardolet cedida per
l'Obra Social la Caixa. 
Horari d'obertura: divendres de 17:00h a 20:00h; dissabte
de 11:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h i diumenge de
11:00h a 14:00h. 

Exposició al Cercle Campdevanolenc 

"IDENTITATS VÀLIDES"
De l'1 al 30 de setembre 

Exposició fotogràfica d’Isaac Flores sobre l’escena Queer
barcelonina. Les imatges, preses entre el 2018 i el 2020
es centren en el transformisme i la dissidència sexual del
col.lectiu LGTBIQ+ i ens presenten una Barcelona
canalla, lliure de prejudicis i on la llibertat impera per
damunt de tot. 

En paraules de l’autor: “Totes les persones que he retratat
en aquesta exposició formen part del meu aprenentatge
com a artista i persona. A totes elles els tinc un afecte i
una admiració molt grans, perquè tenen la valentia de ser
qui són en un món hostil que no ens ho posa gens fàcil”. 
Dies i horaris de visita: 
4, 5, 11, 12, 25 i 26 de setembre de 18:00h a 20:00h
18 i 19 de setembre d'11:30h a 13:30h i de 17:00h a
20:00h. 



Festival Clavetaires
DISSABTE 25 DE SETEMBRE
Concert de Maria Jaume & Ritual Union 
Hora: 21:00h
Lloc: Barri de la Creu
Gratuït amb reserva prèvia

Cantant, guitarrista i compositora mallorquina de pop i folk acústic. L'any 2019 va
guanyar el concurs Sona 9, fet que li va permetre gravar el seu primer disc. Titulat
Fins a maig no revisc, aquest treball va ser produït per Pau Vallvé i publicat el
2020 sota el segell discogràfic Bankrobber. Musicalment, es va veure influïda pel
seu entorn familiar, que va fer que agafés la guitarra i comencés a musicar les
seves pròpies lletres. Entre les seves influències musicals s'hi compten Nick
Drake, Julia Jacklin, Miquel Serra, Angel Olsen i Antònia Font. Va conèixer Pau
Vallvé el març de 2019 després d'un concert del músic a Palma, moment en què
Vallvé es va interessar per les composicions de Maria. 

DISSABTE 9 D'OCTUBRE
Concert de Mishima
Hora: 22:00
Lloc: Sala Diagonal 
Preu de l’entrada anticipada: 15€

Del Primavera Sound al SummerStage de Nova York, de Berlín a Donosti, de
Múrcia al seu ja clàssic tancament de gira a l'Apolo, Mishima van contagiar al món
de L'ànsia que cura (2014), un exercici de depuració de la forma en el que
perseveren amb la publicació del seu nou àlbum, Ara i res.
Enregistrat tres anys després i de nou amb Peter Deimel a Black Box Studio
(Angers, França), el vuitè disc del quintet barceloní insisteix en la seva
característica doble aposta per la contundència en el so i una cura especial en les
lletres.

Més informació i reserva d'entrades a: 
https://www.clavetaires.com/concerts 



L'AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL US
DESITJA UNA MOLT
BONA FESTA MAJOR!




