
Festa Major Campins
24, 25 i 26 d’agost de 2018

Oh, benvinguts, passeu, passeu,
de les tristors en farem fum.

Que casa nostra és casa vostra,
si és que hi ha cases d’algú.



La Festa Major s’ha anat consolidant en els darrers anys amb noves idees, nous 
espais i noves ofertes, amb la finalitat d’agradar a tothom. El nostre objectiu 
és: aconseguir un poble més participatiu, i una Festa Major per recordar durant 
molt de temps.

Estem creixent com a comunitat i com a poble, i em sento molt orgullós de 
donar la benvinguda a tothom que ha triat Campins com a residència i, també 
als que trieu Campins per gaudir amb nosaltres de la Festa Major! Obrim les 
nostres cases per acollir a tothom, però obrim també les nostres ments i els 
nostres cors per escoltar i entendre la seva realitat i, així, ajudar-los a integrar-
se i entendre la nostra. L’ambient de festa ajuda a obrir-se a l’altre, a escoltar-lo 
a entendre’l i crear lligams d’amistat.

Per aquesta raó, us convido a tots i a totes a viure intensament aquests 
dies d’alegria col·lectiva, participant en els diferents actes programats en 
companyia dels nostres familiars, amics i veïns.

Vull acabar amb un agraïment, especialment afectuós, a la Comissió de Festes 
i a totes les persones que treballen per aconseguir que la nostra Festa Major 
sigui un èxit.

ENS TROBAREM A LA FESTA MAJOR,
UNA FESTA PER A TOTHOM.

Joan Lacruz i Gil,
agost de 2018

Salutació de l’alcalde
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Divendres 3 i 17

Dissabte 11

Dissabte 18

22 h. CICLE DE CINEMA FAMILIAR A LA FRESCA a Sant Guillem.

Abans del cinema, sopar de carmayola.
Informarem en els punts habituals de les pel·lícules que es projectaran.

22 h. CINEMA D’ESTIU AL CASAL
Informarem en els punts habituals de la pel·lícula que es projectarà. 

22 h. ACTUACIÓ DE CIRC a càrrec de «CIRC PÀNIC» a la pista.

Entrada gratuïta.
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DJMARCLOZZI
Amb més de 100 sessions, Dj Marc Lozzi, és un tot terreny,

dissenyat per fer ballar en tot tipus de pista.

Si has sortit de festa per les rodalies de Campins,
segur que t’ha fet ballar a bon ritme.

Si vols tornar a repetir o descobrir bona música,
aquesta és la teva cita.

El quartet D’altra Banda, farà ballar des del més petit fins al més 
gran amb els hits d’abans i d’avui. Amb el vals o amb el rock‘n roll, 

serà el teu moment per demostrar la teva destresa de ball a la pista! 



Divendres 24
16 h. CONCURS DE TORRE MÉS ALTA DE KAPLA al pati de l’escola.

16 h. 12è CAMPIONAT DE TENNIS TAULA al pati de l’escola.
Categories infantil-adult / masculí-femení.
Inscripcions a l’Ajuntament o a cultura@campins.cat

17 h. 4art CONCURS DE POSTRES a la pista.
Categoria infantil-adult.
Inscripcions a l’Ajuntament o a cultura@campins.cat

21 h. SOPAR POPULAR a la pista.
Preu adult: 12€ Preu infantil (menors d’11 anys): 6€
Venda d’entrades a l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14h, de l’1 fins al 21 d’agost

24 h. CONCERT amb EL GRUP «D’ALTRA BANDA» a la pista.

2.30 h. NIT JOVE  amb «DJ MARC LOZZI» a la pista.
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(Concurs de ball)

(Cadena de mocadors
més llarga)
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HOLI PARTY



Dissabte 25
De 10 a 14 h. FESTA INFANTIL amb INFLABLES D’AIGUA I PEDALS a la pista.

10.30 h. TALLER DE TAI-XÍ a la font de Montserrat. A càrrec de Fabián González.

De 12 a 14 h. CAMPIONAT DE BOTIFARRA I DOMINÓ a la terrassa del Local.
Inscripcions a l’Ajuntament o a cultura@campins.cat

13 h. REPIC DE CAMPANES

16.30 h. CURSA DE SACS als Horts del rector.

18 h. HOLI PARTY + CANÓ D’ESCUMA (2 h.) a la font de Montserrat.

20.30 h. JAM SESSION a la pista. 

24 h. AMBIENT BARRAKA a la pista.

1 h. NIT JOVE amb «VAPARIR TOUR» a la pista. (Aforament limitat)

5 h. AMBIENT BARRAKA a la pista.
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(L’equip amb la foto
més original amb el
hastag: #holipins 
#holicamps
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Diumenge 26
11 h. MISSA SOLEMNE EN HONOR DE SANT JOAN

12.30 h. SARDANES amb LA COBLA «NOVA DEL VALLÈS» a la plaça.

13.30 h. APERITIU POPULAR a la plaça.

17.30 h. ANIMACIÓ INFANTIL amb en «JAUME BARRI» a la pista.

18.30 h. ESTIRADA DE CORDA a la pista.
Tot seguit XOCOLATADA per a tots.
(Col•labora restaurant La Falda del Montseny)

22 h. HAVANERES amb EL GRUP «LES ANXOVETES» a la pista.
Amb coca i rom cremat a la mitja part.
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(L’equip amb 
la sardana
més gran)



Enguany, portarà el bar de la Festa Major la Comissió de Festes.

Hi haurà aparcament habilitat a l’entrada del poble.

El diumenge dia 2 de setembre dins la Celebració de la Missa Dominical,
pregarem especialment per tots els nostres familiars i amics difunts,
i molt particularment per aquells que ens han deixat des de la
Festa Major de l’any passat.

L’organització es reserva el dret d’alterar l’ordre d’aquest programa i el seu 
contingut.

El diumenge 7 d’octubre celebrarem el 25è aniversari de la
FESTA DE LA GENT GRAN. 

L’Emperadriu Sissí, el “Pato” Donald,
en Guillem Tell, en Gulliver, la Mona Xita,
el senyor Astèrix, en Frankenstein
el Senyor King Kong, la Ventafocs,
el senyor Charlot, la Caputxeta Vermella,
en Simbad, el Papa Noel, en Popeye,
el Comte Dràcula, en “Barba Azul”,
en Pinotxo i en Jaume Sisa també hi seran.
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Notes i aclariments



Saps què és un «camps» o un «pins»...?
Doncs no t’ho perdis, vine a descobrir el teu equip.

Aquest any, com a NOVETAT a la Festa Major, s’introdueixen activitats 
puntuables per equips que, s’identificaran amb dos colors diferents
per tal de participar a les diverses proves.

Al finalitzar la festa major, descobrirem quin dels dos equips
ha estat el rei de la Festa!!!!!!

No t’oblidis de dur el teu mocador durant totes les activitats de festa 
major i penjar fotos a totes les xarxes socials lluïnt-lo, amb els hashtags 
#josoccamps #josocpins #fmcampins2018. 

L’equip que tingui les fotografies més originals sumarà un punt
al marcador al final de la festa. 

Per obtenir el teu mocador i esbrinar a quin equip pertanys,
passa per l’ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. 

Preu per mocador: 1 €.

Les proves puntuables tenen aquest distintiu:

1111

Camps i Pins
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TOT FERRO
disseny

inox
ferro
forja

David Guàrdia
T. 647293304

david_tot_ferro@yahoo.es
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Oh, benvinguts,
passeu, passeu,

ara ja no falta ningú,
o potser sí, ja me n’adono
que tan sols hi faltes tu,
també pots venir si vols.

T’esperem, hi ha lloc per a tots,
el temps no compta, ni l’espai,
qualsevol nit pot sortir el sol.
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