FESTA MAJOR
DE CAMPINS
30 i 31 d’agost, 1 de setembre de 2019

Benvolgudes, benvolguts,
És per a mi un goig fer aquesta presentació al programa de la Festa Major d’enguany.
Festa Major sona a alegria, a sortir de casa per gaudir, per trobar-nos amb joia, per
compartir espais, àpats; per acompanyar la mainada i veure-la feliç participant dels
espais que s’han reservat per a ella.
Festa Major és un període de l’any que esperem amb il·lusió i que la volem ben
esplèndida. Quina senyora no recorda èpoques passades quan les fadrines estrenàvem
aquells vestits tan engalanats pretenent ser les més boniques del ball de l’envelat? .....
els temps han canviat i ara la joventut gaudeix amb estils diferents, ni millor ni pitjor:
diferent. I això és bo, la societat evoluciona de forma accelerada i nosaltres ens hi
adaptem. En pocs anys hem vist canvis gegantins que, en principi, ens afavoreixen:
la nostra qualitat de vida poc té a veure amb generacions passades. Tanmateix hi
ha factors que no tenim ben resolts, enguany hem patit grans incendis forestals a
Catalunya, per sort lluny del nostre terme, que han posat en perill vides humanes.
Altra qüestió és la manifestació diàfana del Canvi Climàtic ... Tot plegat és una crida
seriosa, però sempre positiva, que ens incita sense dilació a la nostra responsabilitat
humana d’assumir compromisos de respecte inequívoc cap a la mare Terra.
Si fem balanç de l’any .... la situació repressiva que el nostre País pateix, ens evoca
èpoques que poc tenen a veure amb l’anomenat estat democràtic en el que representa
que vivim actualment i això ens omple de tristesa, tenim els nostres representants
polítics i cívics empresonats i exiliats i no s’albira cap esdevenir optimista a curt termini.
Només ens queda la tossudesa del poble català per continuar sense defallir el camí
cap a la independència.
Però parlava de Festa Major! Ens la mereixem i volem gaudir-la a fons, deixem-nos
amarar per l’ambient festiu que inundarà Campins aquests dies amb alenada de
perfums de concòrdia i amistat.
No hi passeu de llarg, aturada obligada ! Moltes gràcies.
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Imma Font i Micola, alcaldessa

Dissabte 10 d’agost

22 h. CICLE DE CINEMA FAMILIAR A LA FRESCA
amb la pel·lícula «CAMPEONES» a la plaça
Abans del cinema, sopar de carmayola.

Dissabte 7 de setembre

10:30 h. TALLER DE TAI-XÍ a la font de Montserrat.
A càrrec de Fabián González.
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LA TRIBUT FM

POLAER DJ’s
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Divendres 30 d’agost

16 h. 13è CAMPIONAT DE TENNIS TAULA al pati de l’escola.
Categories infantil-adult / masculí-femení.
Inscripcions a l’Ajuntament o a cultura@campins.cat. Data límit 28 d’agost.

17 h. 5è CONCURS DE POSTRES a la plaça.
Categoria infantil-adult.
Inscripcions a l’Ajuntament o a cultura@campins.cat

21 h. SOPAR POPULAR a la pista.
Menú: 1/2 Pollastre a l’ast, 1 patata al caliu, amanida, pa amb tomàquet, postre, aigua i vi.
Menú vegetarià: Escalivada, 1 patata al caliu, amanida, pa amb tomàquet, postre, aigua i vi.

Preu adult: 12€ Preu infantil (menors d’11 anys): 6€
Venda d’entrades a l’Ajuntament de dilluns a divendres de 10 a 13h, de l’1 fins al 27 d’agost.

23 h. ESPECTACLE DE CABARET
00:30 h. NIT DE VERSIONS amb «LA TRIBUT FM» a la pista.
3 h. NIT JOVE amb «POLAER DJ’s» a la pista.
(Cadena de mocadors més llarga)
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D’ALTRA BANDA

DJ RAMON
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Dissabte 31 d’agost

De 10 a 14 h. FESTA INFANTIL amb INFLABLES D’AIGUA I PEDALS
a la pista, pàrquing de l’escola i pati de l’escola.

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

13 h. REPIC DE CAMPANES
17 h. CURSA DE SACS als Horts del rector.
18:30 h. HOLI PARTY + CANÓ D’ESCUMA (2 h.) a la font de Montserrat.
(L’equip amb la foto més original
amb el hastag: #holipins #holicamps

24 h. CONCERT amb el grup «D’ALTRA BANDA» a la pista.
3 h. NIT JOVE a càrrec de «DJ RAMON» a la pista.
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(Concurs de ball)

HOLI PARTY

ELS CREMATS
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Diumenge 1 de setembre

10:30 h. MISSA SOLEMNE EN HONOR DE SANT JOAN
12:30 h. SARDANES amb la «COBLA CANIGÓ» a la plaça.
13:30 h. APERITIU POPULAR a la plaça.

(L’equip amb la
sardana més gran)

(Col•labora restaurant Xeflis de Campins)

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 «ELS CREMATS» a la pista.
Amb coca i rom cremat a la mitja part.
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Notes i aclariments

Enguany, portarà el bar de la Festa Major l’AFA de l’escola l’Alzinar de
Campins.
El diumenge dia 8 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.
Aquest any, la Festa de la Gent Gran serà el diumenge 6 d’octubre.
L’organització es reserva el dret d’alterar l’ordre d’aquest programa i
el seu contingut.
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Diumenge 1 de setembre

Camps i pins

Encara no saps què és un «camps» o un «pins»...?
Doncs no t’ho perdis, vine a descobrir el teu equip.
Aquest any, tornem per Festa Major introduint 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 #fmcampins2019.
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 10 a 13 hores.
Preu per mocador: 1 €.
Les proves puntuables tenen aquest distintiu:
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bar-cafeteria, queviures
i productes de proximitat.

93 131 65 45
#ellocaldecampins
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el local de campins

TALLERS ROVIRA
J.ROVIRA AUTOMOCIÓ, SLU
CRTA NOVA A SANT CELONI N.27
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
TLF. 93 848 35 03
tallerrovira@hotmail.com
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AUTOCARS BARBA S.L.
93 867 10 38
transbarba@yahoo.es

ANURA MONTSENY

Control integrat de Plagues

639362743

info@controldeplagues.cat

TOT FERRO
disseny
inox
ferro
forja
David Guàrdia
T. 647293304
david_tot_ferro@yahoo.es
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MOOOOOOLT
REFRESCANT!

