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Benvolgudes, benvolguts,
Estimats, estimades,

Pensar en Festa Major, gairebé sempre ens porta a pensar en moments de festa al poble, en 
retrobament amb veïns i veïnes amb qui potser no ens veiem al llarg de l’any, en compartir 
moments distesos i alegres ja sigui a taula sopant, rient pels acudits d’algun còmic, ballant.

Malauradament la Covid ens ha condicionat el nostre dia a dia de forma molt acusada. Qui ens 
havia de dir que romandríem confinats més de 100 dies? amb situacions familiars ben diverses, 
a les llars, amb la quitxalla reclosa i les persones grans amb un aïllament obligat i ple d’incertesa...i 
per això aquest any la Festa Major serà diferent. No volem que el virus s’instal·li entre nosaltres 
i per tant haurem de celebrar-la sense aquells actes i activitats que comportessin risc sanitari.

La Covid ens ha fet aprendre a viure en circunstàncies excepcionals, ara alleugerits pel control 
sobre el virus que cada vegada és més evident, amb tot fràgil doncs no hem d’oblidar que 
encara roman entre nosaltres i l’únic recurs del què disposem és l’extrem control de les mesures 
higièniques i socials que tothom coneixem.

Tot i això, no volíem renunciar a la Festa Major i estàvem convençuts que podíem ser capaços 
de fer-ne una de diferent, de petit format i segura, per això vam demanar que s’aportessin idees 
d’activitats als representants del Consell de Poble. No hi han cabut totes, però amb les valuoses 
aportacions s’hi han treballat fins bastir el programa que teniu a les mans, prioritzant:

 Que la gaudim bàsicament els campinencs i les campinenques.
 Que ajudi a tirar endavant els artistes i emprenedors de casa, que en tenim molts!
 Que hi hagi activitats i actes adreçats a petits, grans i mitjans.
 Que ens permeti garantir la seguretat i la salut de tots.

Tinguem molt present que la prioritat serà garantir la salut de la població. Confiem que la 
dinàmica ens sigui favorable i puguem gaudir d’uns dies ben alegres i tranquils, de trobada i de 
cultura i que no haguem de renunciar-hi.

I desitgem de tot cor trobar-nos-hi, segur que seà possible!!

Imma Font i Micola, alcaldessa
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18 h. CONCERT AMB THE PEIX BAND *
Música i versions de tots els temps.

A la pista.

22 h. CINEMA FAMILIAR A LA FRESCA
amb la pel·lícula «PUÑALES POR LA ESPALDA» *

A la pista.

Dissabte 15 d’agost

Dissabte 22 d’agost
18 h. ESPECTACLE DE CIRC.
CIRC PÀNIC ens presenta l’obra «MIRA’T» *
A la pista.

* Aforament limitat, s’ha de fer reserva d’entrades! Veure pàg.10.
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THE PEIX BAND

CIRC PÀNICCIRC PÀNIC

THE PEIX BAND



10 h. CONCURS DE PINTURA RÀPIDA *
Es convoca als participants a les 8 h a la Plaça de la Vila
i l’obra s’entregarà a les 14 h al mateix lloc.
Tècnica lliure i material a càrrec del participant. 
A la plaça. 

16 h. 14è CAMPIONAT DE TENNIS TAULA *    
Categories infantil-adult / masculí-femení.
Inscripcions a reserves@campins.cat.
Data límit fins dimecres 26 d’agost a les 14 h.
A la pista.

Divendres 28 d’agost

5

* Aforament limitat, s’ha de fer reserva d’entrades! Veure pàg.10.



GIMCANA JOVE

PEYU
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PEYU

GIMCANA JOVE



10 h. CIRCUIT D’ORIENTACIÓ *
Inscripció obligatòria per a grups de fins a 6 persones.
Inscripcions a reserves@campins.cat.
Data límit fins dimecres 26 d’agost a les 14 h.
Sortida des del pàrquing de l’escola.

17 h. GIMCANA JOVE a càrrec d’AKELALLEURE *
Sortida des del pàrquing de l’escola.

19 h. MONÒLEG amb en PEYU que ens presenta
l’espetacle «L’HOME ORQUESTRA» *
A la pista.
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Dissabte 29 d’agost

* Aforament limitat, s’ha de fer reserva d’entrades! Veure pàg.10.
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LES ANXOVETES

TAI-XÍ

LES ANXOVETES

TAI-XÍ



10 h. TALLER DE TAI-XÍ a càrrec de Fabian González *
          KUNG-FU a càrrec d’Enric Duran *
          CHI KUNG a càrrec d’Anna Romaní *  
          A la font de Montserrat.

10:30 h. MISSA SOLEMNE EN HONOR DE SANT JOAN 

12:30 h. AUDICIÓ de SARDANES amb la COBLA NOVA VALLÈS * a la pista.

14 h. APERITIU POPULAR * a la pista.
S’ha de reservar l’aperitiu fins el 25 d’agost.
(Col•labora restaurant Xeflis de Campins)

17 h. JOCS TRADICIONALS INFANTILS * a la font de Montserrat.

18 h. JAM SESSION * a la pista.

22 h. HAVANERES amb EL GRUP LES ANXOVETES * a la pista.
Amb rom cremat a la mitja part.
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Diumenge 30 d’agost

* Aforament limitat, s’ha de fer reserva d’entrades! Veure pàg.10.



Obligatori l’ús de la mascareta i distància mínima d’1,5 metres.

Cada espectacle té un aforament limitat fins a esgotar les entrades.

Dates i espectacles:
Concert i cinema del dia 15 d’agost: Fins divendres 14 d’agost a les 14 h per 
correu electrònic a reserves@campins.cat

Circ: Fins divendres 21 d’agost a les 14 h per correu electrònic a
reserves@campins.cat

Totes les activitats de FESTA MAJOR: Fins dimecres 26 d’agost a les 14 h per 
correu electrònic a reserves@campins.cat

Per qualsevol dubte o consultra trucar al 93 847 50 30.

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

El diumenge dia 6 de setembre dins la Celebració de la Missa Dominical,
pregarem especialment per tots els nostres familiars i amics difunts.
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Notes i aclariments



Enguany realitzem un concurs de disseny de mascaretes.

Podeu enviar els dissenys a cultura@campins.cat fins el 25 d’agost. 

Durant la Festa Major seran exposats al Casal de Cultura Antoni Tàpies per tal 
de fer votacions. El disseny guanyador serà estampat en mascaretes que es 
vendran per col·laborar amb La Marató de TV3. 
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Dissenya la teva mascareta



Distància
Mans

Mascareta


