
Passejada pels voltants de Campins. 
Inici: Plaça de la Vila. Arribada a l'ermita de Sant Guillem.

 Botifarrada popular.

Missa solemne en honor a Sant Guillem a la seva ermita.

Ballada de sardanes amb la Cobla Canigó.

Al descans es realitzarà el tradicional sorteig d'una gerra de mel  i hi 

haurà mel, vi i coca per a tothom.

Dinar popular.

Venda de tiquets a l'Ajuntament en horari d'oficina del 2 al 9 de maig.

Preu: Adults: 12€ - infantil: 6€ 

Activitat familiar amb 30 jocs gegants, per als més petits (i també per 

als més grans).

Programació

Recreació històrica Carolíngia s. IX-X.

Hi haurà servei de bar durant tot el dia a càrrec de l'AMPA de l'escola 

l'Alzinar de Campins.

L'accès a Sant Guillem amb cotxe estarà reservat i limitat per a persones grans i 
persones amb mobilitat reduïda. 
Recomanem accedir-hi a peu pels camins degudament senyalitzats.

! Recomanacions:!

Dins l'ermita trobareu l'exposició Art Land a càrrec dels alumnes de l'escola 

l'Alzinar de Campins i l'exposició de recreació carolíngia a càrrec d'en Jordi 

Zaragoza.

Fa 20 anys, els habitants de Campins van culminar la restauració de l’ermita de Sant Guillem. Uns 
anys abans, a principis de la dècada dels 90 del segle passat, es va revifar l’aplec i la seva fira que, 
passant per èpoques d’oblit, es va celebrant el segon diumenge de maig des del 1926. L’aplec i la fi-
ra són encara més antics i deixarem que siguin els entesos els qui ens il·lustrin amb més detalls. 
Deixeu-me dir però, que l’aplec als seus inicis se celebrava, sempre, el 28 de maig perquè aquest és
el dia que, l’església catòlica, commemora la mort del Sant.

De les moltes notícies que m’arriben sobre els fets de fa 20 anys vull ressaltar l’ambient d’unitat i
germanor viscut entre els habitants del poble. Entre tots, es va fer possible la restauració que avui,
encara gaudim i, l’ermita i el seu entorn, han esdevingut un lloc idíl·lic i molt estimat per tots 
nosaltres.

Des que faig d’alcalde, Campins m’està donant mostres per sentir-me molt orgullós de ser campi-
nenc i dels seus habitants que, malgrat les diferències, saben fer «pinya» quan es tracta de defensar 
la col·lectivitat i el bé comú. Ho hem demostrat amb el «Salvem Campins» i també l’1 d’octubre, per 
posar dos exemples.

L’Aplec de Sant Guillem és un altre moment d’unitat des de la nostra diversitat. Aquest espai ens 
agermana, és la nostra festa major, però en petit, en família. Tothom qui parla de l’aplec o de Sant 
Guillem ho fa amb un to dolç, afectuós; es nota que, a Campins, a Sant Guillem se l’estima, i molt!

Aquest any, a l’espera d’aconseguir organitzar la festa de manera més participativa, hem pensat fer 
un extra amb motiu dels 20 anys de la restauració de l’ermita. Als actes ja habituals se’ls afegirà 
una recreació, al llarg del matí, que ens portarà als anys en què va viure Sant Guillem; als usos i cos-
tums de l’època. Aquesta recreació ha estat possible gràcies a la tenacitat i constància d’en Jordi 
Zaragoza que, tots aquests anys, ha estat investigant i estudiant la figura de Sant Guillem per poder-
nos-ho donar a conèixer.

Vull posar en relleu i donar les gràcies a totes les persones que heu fet possible que Sant Guillem, 
avui, sigui el lloc preferit de tots els habitants de Campins; a tothom qui heu posat les vostres mans, 
el vostre temps i energies per treballar; a tothom qui heu fet aportacions econòmiques; a les entitats 
del moment, especialment a l’Associació Amics de Sant Guillem; a la parròquia de Sant Joan que ha 
entès que, malgrat ser un espai de culte privat, Sant Guillem forma part del patrimoni municipal; als 
habitants de la masoveria passats i presents que cuiden l’espai i estan sempre a la nostra disposició; 
a tothom qui ja no hi són físicament amb nosaltres, però sempre, sempre, portarem al nostre cor.

No m’oblido pas, dels nostres germans del Pertegàs. Administrativament, estem separats atès que 
pertanyen a un altre municipi, però eclesiàsticament estem units perquè pertanyem a la mateixa 
parròquia. També el meu agraïment, en nom de tots vosaltres, per la seva col·laboració i estima per 
Sant Guillem i el que representa.

Que la figura de Sant Guillem i la seva ermita segueixi sent, per sempre, el lloc de trobada fraternal 
de tots els habitants de Campins i, ens doni força per mantenir aquest ambient de germanor entre 
nosaltres, la resta de l’any.

Joan Lacruz i Gil
l’Alcalde
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