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Butlletí d’informació municipal 
Ajuntament de Campdevànol

Campdevànol tindrà 
un alberg municipal

Gerard Cano i Abril 
Roma: campions en 
bicicleta

Entrevista a Joan 
Campà, l’últim boter

La Ràdio Municipal de 
Campdevànol engega 
una nova etapa

    

 www.campdevanol.org

Campdevànol 
recupera la Torre 
del Mossèn Tor com 
a espai cultural
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Benvolguts,

Ja tornem a ser a les portes de les festes de Nadal i 
estem deixant enrere un any, que si bé no ha estat tan 
dolent com l’anterior, tampoc ha estat gens fàcil per 
molta gent.

Amb l’ombra amenaçant de la pandèmia, hem anat 
transitant amb l’esperança que tot aniria millor. És 
molt important en moments com aquests no perdre 
mai l’esperança, el temps fuig de pressa i s’emporta 
amb ell els mals moments, tot i que el record ens aju-
darà a ser més prudents a tots plegats a l’hora de fer 
coses. El temps no passa en va, sempre deixa una em-
premta com a lliçó de vida, que hem de saber aprofi-
tar i introduir en el nostre dia a dia, l’aprenentatge en 
aquest cas és molt rellevant.

Crec que en moments difícils com els que estem vi-
vint, el record a tots a aquells que ens han deixat i a 
tots aquells que ho han passat i ho estan passant ma-
lament, és imprescindible. No podem oblidar que en 
qualsevol moment i a qualsevol de nosaltres ens pot 
tocar viure una situació difícil i dolorosa, i és en aquest 
moment en el qual necessitem més escalf i compren-
sió que mai per part de la gent que ens envolta.

A part d’això des de l’ajuntament continuem treballant 
per tal de millorar els serveis a les persones, eix que 
sempre he definit prioritari per tot l’equip de govern.
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Salutació

Deixant a part això espero que totes i tots gaudiu ple-
nament d’aquestes Festes i del gran nombre d’actes 
que un any més hem preparat el Consistori junta-
ment amb les entitats del poble.

Espero que gaudiu i sigueu molt feliços aquests 
dies tan màgics que ens tornen a tots a la màgia 
del Nadal!!
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Tot i que la nostra tasca de govern té l’objectiu clar de 
complir amb el projecte polític amb què ens vàrem 
comprometre les darreres eleccions, aquest mandat, 
marcat per fets excepcionals no facilita gens la con-
secució d’aquest, però entre pedres, voltes i revoltes, 
esperem trobar la drecera que ens permeti a arribar a 
aconseguir el millor per tots els veïns i veïnes de Cam-
pdevànol. Recentment, hem fet l’aprovació d’uns 
nous pressupostos, on hem fet l’esforç de no incre-
mentar cap impost, tot i l’augment imparable de tots 
els subministraments i despeses. Si bé és cert que des 
del Consell Comarcal, òrgan que gestiona els residus 
comarcals, ens veiem abocats a augmentar aquesta 
despesa, hem aprofitat el romanent restant que que-
dava de les subvencions Covid per tal de no apujar 
aquest impost i no carregar les famílies en aquests 
moments tan difícils.

També és cert, com tots sabeu que l’Ajuntament hi 
ha hagut que donar resposta a la demanda d’un con-
tenciós (Carrer Hortes) amb el rescabalament d’un 
import de 500.000 euros a la part demandant. A part 
que això ha representat un perjudici econòmic im-
portant, la bona notícia és que tenim l’economia sane-
jada i l’ajuntament no s’haurà d’endeutar per fer front 
al pagament d’aquesta suma tan important de diners. 
Tot això requereix un gran esforç per part d’aquest 
consistori, però que sens dubte val la pena.

Dolors Costa Martínez
Alcaldessa de Campdevànol

dcosta@campdevanol.org

“Des de l’Ajuntament 
continuem treballant 
per tal de  millorar els 
serveis a les persones, 

eix que sempre he 
definit prioritari per 

tot l’equip de govern”
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L’Ajuntament de Campdevànol ha fet obres de millora 
de la pavimentació de carrers de diversos barris del 
municipi, que en els darrers mesos s’havien deteriorat 
considerablement. La inversió ha estat de 96.000 eu-
ros, que l’Ajuntament avançarà de fons propis, perquè 
aquesta actuació no estava prevista fins al PUOSC 
2023. Els carrers que s’han millorat són dels barris del 
Roser i Sant Cristòfol, del barri de la Creu i del centre 
del poble. Durant el trimestre que ve es farà una actua-
ció a la resta de carrers pendents d’altres barris del mu-
nicipi. Segons l’alcaldessa, Dolors Costa, “des de l’equip 
de govern s’ha volgut donar resposta a la demanda 
ciutadana, amb l’objectiu que aquests veïns i veïnes 
puguin tenir una via publica en òptimes condicions”.

Remodelació de la 
plaça de la Mainada

El passat mes de novembre es van fer obres de mi-
llora a la plaça de la Mainada de Campdevànol, que 
han permès convertir-la en un espai completament 
segur per a tots els nens i nenes que sovint hi van 
a jugar. Es tractava d’una obra llargament reivin-
dicada perquè feia molts anys que no s’hi havia fet 
cap actuació, i la inversió ha estat de 40.000 euros, 
finançats per la Diputació de Girona.

Els treballs han consistit a treure la pavimentació 
que hi havia al terra, i canviar-la per una de sauló. 
També s’han retirat totes les estructures infanti-
ls que hi havia, perquè estaven en mal estat, i se 
n’han instal•lat d’altres de noves, amb l’objectiu 
de garantir la seguretat dels més petits. Es tracta 
d’un dels espais més concorreguts i amb més acti-
vitat del centre del municipi, ja que és un punt de 
reunió d’infants i pares a la sortida de l’escola.

Prop de 96.000 euros per 
millorar la pavimentació 
de carrers de  diversos 
barris

03_Notícies_ Actualitat
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Les pistes de tenis de Campdevànol han estat objec-
te d’obres de millora, amb una inversió de prop de 
50.000 euros, finançats per l’Ajuntament i el Club 
Tenis Pàdel Campdevànol. Els treballs han consistit 
en la instal•lació d’un enllumenat nou, s’ha millorat 
la superfície de les pistes i s’han posat xarxes noves. 
També s’ha fet una actuació per millorar els exte-
riors, amb la pavimentació de la zona i la instal•lació 
de grades noves. Per portar a terme aquestes obres, 

Obres de millora de les pistes de tenis i els 
exteriors

l’Ajuntament va signar un conveni amb el Club Tenis 
Pàdel Campdevànol per finançar-les conjuntament, 
“i cada part ha aportat 21.000 euros”, segons explica 
la regidora d’Esports, Blanca Sánchez, “però amb la 
previsió que acabin costant més de 42.000 euros, 
i que s’acosti als 50.000, xifra a la qual hi farà front 
l’Ajuntament”. Sánchez ha volgut destacar i agrair 
l’esforç per part del club a l’hora de finançar part 
dels treballs. 
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Campdevànol va iniciar el mes de juliol passat els 
tràmits administratius perquè el primer alberg mu-
nicipal del municipi sigui una realitat abans d’acabar 
aquesta legislatura, el 2023. El procés es va iniciar 
amb l’aprovació d’una modificació del pressupost 
per tal de destinar una partida de 15.000 euros a la 
redacció del projecte de l’alberg. El nou equipament 
ocuparà les antigues escoles Coll i Bardolet, un espai 
que fins fa dos anys encara ocupava l’Escola Pirineu 
i que ara ha quedat en desús. Es tracta d’un projecte 
que pràcticament tots els grups municipals porta-
ven en el seu programa municipal, i que ara l’equip 
de govern actual li ha volgut donar prioritat.

L’aposta per aquest espai respon al fet que l’altre 
edifici escolar que hi ha a Campdevànol, i que també 
ha quedat buit, és molt proper a l’Hospital Comarcal 
i, segons l’alcaldessa, Dolors Costa, “el tenim reser-
vat perquè en un futur pot acabar tenint un ús sani-
tari, ja que seria un espai que permetria a l’hospital 
poder créixer”. Alhora, també es tracta d’un espai 
molt cèntric. L’objectiu és poder mantenir i conser-
var l’estructura actual de l’edifici de l’escola i, en el 
pressupost de l’any que ve, ja s’hi preveurà una par-
tida “important” per destinar-la a l’adequació del 
nou equipament. Això suposarà que la inversió no 
hagi de ser gaire elevada, però encara no s’ha pogut 
avançar cap xifra, “perquè tot just estem treballant 
en la redacció del projecte”, ha apuntat Costa.

A banda de l’edifici, que té 873 metres quadrats, 
també es remodelarà tot l’espai exterior de la par-
cel•la, que fa 2.381 metres quadrats, convertint-lo 
en una plaça que es dirà 1 d’Octubre, el mateix nom 
que tindrà l’alberg, ja que va ser en aquesta escola 
on es va votar pel referèndum del 2017. L’alcaldessa 
també ha explicat que l’edifici necessita una actua-
ció integral i s’ha d’adaptar a la normativa legal que 
actualment es requereix, així com instal•lar-hi diver-
sos serveis com podria ser una cuina. Pel que fa a la 
gestió, tot apunta que anirà a càrrec d’una empresa 
externa, “perquè és molt difícil que un ajuntament 
com el nostre es pugui fer càrrec d’una estructura 
com la que suposarà aquest equipament”.

La intenció és que l’alberg estigui obert tot l’any: “Ac-
tualment hi ha una demanda creixent de turisme i 
hem de tenir en compte l’obertura del Bike Park, que 
serà un espai de pràctica d’esport no estacional”, ex-
plica l’alcaldessa, que també menciona la connexió 
de les vies verdes del camí ral de Ripoll amb el de 
Campdevànol-Gombrèn com a motiu “de l’augment 
de la demanda d’establiments per poder pernoctar 
al nostre municipi”. Segons Costa, “la nostra feina és 
donar-hi resposta”.

Fins ara mai hi ha hagut cap alberg en aquesta zona, 
i tal com explica l’alcaldessa, la idea és que es con-
verteixi en un equipament destinat a turisme de pas 
o de poques pernoctacions: “Ara tenim un turisme 

Campdevànol tindrà un alberg a les antigues 
escoles Coll i Bardolet
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molt de passavolant, que va al Torrent de la Cabana i només hi passa el dia. L’objectiu és que aquesta gent es 
pugui quedar a Campdevànol i ajudi a donar més vida al poble”. També cal destacar que Campdevànol, tal 
com diu el lema turístic del municipi, “és la Porta al Pirineu” i, per tant, l’alberg també es pot convertir en un 
camp base d’excursionistes i altres esportistes que venen al Ripollès a fer muntanyisme o escalada, entre 
altres esports.
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Campdevànol celebra la 
primera jornada LGTBI 
inaugurant l’espai Sònia 
Rescalvo

Campdevànol va celebrar el mes de juny la Primera 
Jornada LGTBI amb diversos actes al llarg del dia. 
Es van fer tallers per als més petits, com el de pintar 
samarretes, i es va inaugurar l’espai dedicat a la per-
sona trans assassinada a Barcelona, Sonia Rescalvo, 
ubicat al canal Grau Raguer, just al costat del Diago-
nal. També es va fer una sessió de cinema amb la pe-
l•lícula Pride, de temàtica LGTBI, i una conferència a 
càrrec d’Oan, que va compartir la seva experiència 
com a persona trans entre tots els assistents, creant 
un espai de debat.

Mor el primer alcalde 
de la democràcia de 
Campdevànol, Josep 
Haro

El passat mes de setembre va morir el campde-
vanolenc Josep Haro, el primer alcalde de Cam-
pdevànol de l’etapa democràtica. Ho va ser entre 
l’abril de 1979 i el maig de 1983, quatre anys. Una 
pèrdua molt sentida d’un home que sempre va es-
tar involucrat amb Campdevànol, amb l’únic ob-
jectiu de millorar-lo. El setembre de 2019, Josep 
Haro va ser homenatjat per l’Ajuntament i tot el 
poble de Campdevànol, com a primer alcalde de 
l’actual període democràtic en el marc dels actes 
festius de la festa major de La Gala. L’alcaldessa, 
Dolors Costa, també va tenir paraules per a Haro 
dient que es tractava “d’una pèrdua irreparable 
d’una persona que s’estimava com ningú Camp-
devànol”.

07_Notícies_ Actualitat
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T'agradaria ser voluntari/ària de
Protecció Civil de Campdevànol? 

Vols fer tasques de
suport preventiu 

en actes de la vila? Vols col·laborar 
amb els teus veïns?

Vols col·laborar en
situacions

d'emergència?

Busquem gent compromesa que vulgui col·laborar
en una entitat sense ànim de lucre

Si ets major d'edat i tens temps lliure, no t'ho pensis més!

Primers auxilis
Tècniques sanitàries i d'emergència
Gestió de les emocions en situacions de risc
Cartografia i Medi Natural

T'oferim formació continuada en cursos de

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Campdevànol
Carrer Coll i Bardolet (antiga escola)

avpccampdevanol@gmail.com
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La sala Diagonal de Campdevànol, que ha estat 
objecte d’una reforma integral, es va estrenar du-
rant la festa major. L’actuació ha suposat l’adap-
tació de les instal•lacions a la normativa vigent 
pel que fa a la seguretat. En total s’hi ha invertit 
186.000 euros. Els treballs que s’hi han portat a 
terme són les instal•lacions necessàries contra 
incendis, la calefacció i l’electricitat. També s’ha 
ignifugat el sostre de la sala i s’han fet actuacions 
per complir amb la normativa d’accessibilitat per 
a minusvàlids, així com la substitució de tota la 
fusteria exterior. Entre altres coses, s’han posat 
cortines noves i s’ha remodelat l’escenari, a banda 
de pintar i substituir el sanejament dels lavabos 
públics.

El centre cívic La Confiança de Campdevànol va 
acollir el passat 13 de novembre la Jornada de 
Sensibilització Social que, aquest any, es va dedi-
car a la salut mental, aprofitant que la Marató de 
TV3 es farà sobre aquest tema. Es va fer una xe-
rrada sobre l’estigma en la salut mental, a càrrec 
d’Activament Osona, i també es va fer una activi-
tat infantil sobre aquesta temàtica. La jornada va 
comptar amb un berenar solidari per a la Marató 
de TV3, que va tenir una molt bona participació. 
Finalment es va inaugurar una exposició de l’asso-
ciació REACH, dedicada a la protecció de l’infant.

07_Notícies_ Actualitat

Jornada de Sensibilització 
Social sobre la Salut 
Mental

La remodelada sala 
Diagonal es va estrenar 
per la festa major



El
 C

la
ve

ta
ire

 //
 d

es
em

br
e 

20
21

10_
Festa Major Infantil i 
Jornades Esportives amb 
homenatge a Josep Noguera

El mes de juny es va tornar a celebrar la Festa 
Major Infantil, la 9a edició, amb diverses activi-
tats per als més petits, i on Ònia Martínez Salga-
do i Adam Mahand  Khadr Salim van ser escollits 
Pubilleta i Hereuet 2021. També es van fer les 
Jornades Esportives, la 13a edició, que van comp-
tar amb un homenatge pòstum a Josep Noguera, 
que va ser jugador, entrenador i president del CB 
Campdevànol.

La Flama del Canigó va 
tornar a Campdevànol per 
Sant Joan

Campdevànol va rebre la Flama del Canigó el 23 
de juny, acompanyada dels motoristes de la Moto 
Flama, entre altres. A la nit es va fer un concert 
amenitzat per Mamt’s i organitzat pel Cercle 
Campdevanolenc. L’endemà, dia de Sant Joan, es 
va fer una audició-xou-concert de Sant Joan amb 
la cobla Els Tres Vents, a la plaça Anselm Clavé, 
organitzat pel GEC Secció Sardanista.

10_Notícies_ Actes i activitats

Actes i activitats

Cursos de cuina i fotografia al 
Juliol Jove del centre cívic de 
Campdevànol

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cam-
pdevànol va organitzar el Juliol Jove, on s’hi van 
fer dos cursos de temàtica diferent per a joves de 
10 a 25 anys. El primer curs va ser de cuina, men-
tre que el segon va ser de fotografia. Els cursos es 
van fer durant el mes de juliol al centre cívic La 
Confiança, i hi van participar una quinzena de jo-
ves a cada curs.

El Campdestock by Night i 
la festa del barri de l’Estació, 
uneixen esforços

Aquest any el Campdestock by Night de Camp-
devànol va unir esforços amb la festa del barri de 
l’Estació per dinamitzar Campdevànol, i es va ce-
lebrar conjuntament a finals d’agost. Els comerços 
van sortir al carrer per vendre els seus estocs i 
també hi va haver parades d’objectes de segona 
mà. L’Associació de Veïns del barri de l’Estació es 
va encarregar d’organitzar els actes lúdics.
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Entrega de premis del 
Concurs Floral de Finestres 
i Balcons

Castanyada Vs Halloween 
omple Campdevànol de 
terror i castanyes

L’Ajuntament de Campdevànol va entregar el mes 
de juliol els premis del Concurs Floral de Fines-
tres i Balcons de Campdevànol. Reme Cabello va 
rebre el premi a la planta més ben cuidada i ufa-
nosa; Carme Puig el premi a l’originalitat; Carmen 
Bautista el premi a l’impacte visual; i hi van haver 
dues mencions especials a Pepi Caro, per l’origi-
nalitat de la composició, i a Miquel Vilardell, pel 
seu hort.

Campdevànol va celebrar la festa Castanyada Vs 
Halloween el passat 31 d’octubre amb molt d’èxit. 
Hi va haver tallers de maquillatge, el túnel del te-
rror al centre cívic i un cementiri davant de l’Ajun-
tament. També hi va haver parada de castanyes i 
moniatos, i la Castanyada Electrònica, amenitza-
da per Ritual Union. El Cercle Campdevanolenc 
també va organitzar sessions de cinema de terror 
per grans i petits.

La primera edició del festival Clavetaires acosta propostes 
de nivell a Campdevànol

Campdevànol va celebrar el mes de juliol el primer festival Clavetaires, organitzat per la Regidoria de 
Cultura. Malgrat que les restriccions per la pandèmia van fer la guitza, finalment es van poder celebrar 
els concerts de Pau Vallvé i Valentina & The Electric Post, el d’El Petit de cal Eril i Ferran Palau. El de la 
Maria Jaume es va fer el setembre i el de Ritual Union a l’octubre. Ha quedat pendent el de Mishima, 
que es programarà en la pròxima edició. Es preveu que el Clavetaires tingui continuïtat i ja s’està pre-
parant el cartell per a la pròxima edició.
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El Grup Excursionista celebra 
les Diades de Germanor i Dia 
del Soci

El Diagonal va acollir la 
clausura del Terra Gollut 
Film Festival

El cap de setmana del 13 i 14 de novembre el 
Grup Excursionista Campdevànol (GEC) va cele-
brar les Diades de Germanor i el Dia del Soci. Ho 
va fer amb una sessió de cinema, on es van projec-
tar dues pel•lícules premiades en el Festival de Ci-
nema de Muntanya de Torelló, i es va fer entrega 
dels premis de la Marxa ‘Pirineu en Marxa’. També 
es va fer la tradicional sortida a peu i amb BTT que 
aquest any es va fer a Corones.

El Teatre Diagonal va acollir el 12 d’octubre pas-
sat la clausura del Terra Gollut Film Festival. En el 
transcurs de la vetllada es van lliurar els guardons 
als guanyadors i es va poder veure el film 15 ho-
ras de Judith Collell, presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català, que va ser present a l’acte. L’alcal-
dessa, Dolors Costa, va ser l’encarregada de do-
nar la benvinguda a tots els assistents. El festival 
està organitzat per Dinàmic Enginy.

Campdevànol denuncia amb una exposició la violència 
contra les dones

Campdevànol va commemorar el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones el 
passat 25 de novembre amb una exposició a la plaça Anselm Clavé, que tenia com a objectiu denunciar 
la violència exercida contra les dones. Diversos plafons instal·lats en diferents punts de la plaça, reco-
llien la història de dones que han estat assassinades en aquest darrer any als Països Catalans.
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13_ Ràdio Municipal 
de Campdevànol

La Ràdio Municipal de Campdevànol ha començat 
una nova etapa. Després d’uns mesos d’impàs, el 
mes de setembre passat es va iniciar un nou camí 
sota la gestió directa de l’Ajuntament, amb l’ob-
jectiu d’acostar més que mai l’emissora municipal al 
poble. A banda 
de la selecció 
musical que, des 
de fa uns mesos, 
ja va a càrrec del 
nou tècnic, el 
discjòquei cam-
p d ev a n o l e n c 
Gerard Serra-
dor, també es 
vol apostar per 
la informació 
municipal i pro-
grames propis. 
La Ràdio Muni-
cipal de Camp-
devànol es pot 
escoltar a tra-
vés del 107.8 
de l’FM i també a través d’internet.   
Des de fa unes setmanes ja es poden escoltar els 
butlletins de notícies de la Xarxa Audiovisual Lo-
cal (XAL) a cada punt horari i, a partir de gener, 
s’estrenarà un informatiu setmanal amb l’actua-
litat i notícies més destacades de Campdevànol 
i del Ripollès. Aquest informatiu s’emetrà els di-
vendres a les 9h, a les 14h i a les 20h, i també s’hi 
explicaran les activitats culturals i esportives. L’in-
formatiu estarà elaborat per l’Àrea de Comunica-

ció de l’Ajuntament de Campdevànol. Continuant 
en l’àmbit purament informatiu, a principis d’any 
també s’estrenarà un programa que portarà per 
títol L’endemà del ple, amb un resum de la sessió 
plenària que es fa habitualment un cop al mes, i 

on es podrà es-
coltar la veu de 
tots els grups 
municipals. Per 
últim, es pre-
veu estrenar 
un programa, 
també propi, 
sobre literatu-
ra, que anirà 
a càrrec de la 
tècnica de Cul-
tura Laura Ba-
sagaña.
La nova ràdio 
també ha in-
corporat nous 
programes ex-
terns que es 

poden escoltar des de fa alguns mesos. És el cas 
de La Riota, un programa d’humor i sàtira que 
s’emet els dimecres a les 11h i a les 20h. L’altre 
programa extern que completa la graella és Això 
Rai, programa de política i societat des del punt de 
vista dels joves, que es pot escoltar els dilluns a les 
11h i a les 20h.

En l’àmbit musical, es preveu seguir amb la ma-
teixa línia de musica amb èxits actuals i a les nits 
es poden escoltar les sessions dels discjòqueis del 
moment dins del panorama europeu. També s’ha 
fet una aposta per la música urbana en català. De 
cara l’any que ve també es farà un programa propi 
de radiofòrmula.

Qualsevol entitat que estigui interessada a 
participar o fer algun programa pot posar-se 
en contacte amb aquest correu: 

radio@campdevanol.org 
Tel. 972730019

13_Ràdio Municipal de Campdevànol
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El poble recupera la Torre del Mossèn Tor 
com a espai per a la cultura

15_El Reportatge

El Reportatge

La Torre del Mossèn Tor de Campdevànol torna a te-
nir vida. I l’ha recuperada després de gairebé 40 anys 
amb les portes tancades, i amb els campdevanolencs 
com a testimonis impotents del seu progressiu de-
teriorament a causa del pas del temps. Es tracta d’un 
dels edificis més espectaculars i admirats de Campde-
vànol, ubicat a la carretera de Gombrèn, just davant 
de l’Hospital de Campdevànol. Conegut també com a 
Xalet Fossas, es 
tracta d’un edi-
fici modernista 
que forma part 
de l’inventari 
del Patrimoni 
Arquitectònic 
de Catalunya, i 
ha estat reha-
bilitat gràcies 
a una iniciativa 
popular en-
capçalada per 
l ’A s s o c i a c i ó 
C a m p d e v à -
nol Cultura i 
Compromís, 
de forma totalment voluntària i sense ànim de lu-
cre. La inauguració es va fer el passat mes d’octu-
bre davant d’una multitud de gent que no es va vo-
ler perdre poder trepitjar de nou aquella torre que 
prèviament havia sigut una residència de monges, 
una fonda i un hotel i, fins i tot, una escola. La re-
habilitació de la casa, que és propietat de la família 
Forment, s’ha fet en un temps rècord, quatre me-
sos, tenint en compte el mal estat que presentava 

la torre en tots els aspectes. La iniciativa ha estat 
capitanejada per l’artista campdevanolenc Evelí 
Adam, que va estar treballant nit i dia, amb festius 
inclosos, per fer realitat el projecte que havia so-
miat. Malgrat que en va ser l’ànima, no ho va fer 
sol. Va poder comptar amb l’ajuda   d’una setan-
tena de voluntaris particulars i també empreses, 
entre els quals l’Ajuntament de Campdevànol, que 

van ajudar-lo 
amb el que 
van poder. De 
fet, el dia de la 
inauguració 
els va enume-
rar un per un 
per agrair-los 
la seva bona 
predisposi-
ció. 

La reforma de 
l’edifici s’ha 
fet tant a l’in-
terior de l’ha-
bitatge com a 

l’exterior. La casa té 300 metres quadrats i una vin-
tena d’estances que es distribueixen pels tres pisos, 
algunes d’elles molt grans. S’ha rehabilitat de manera 
que s’ha mantingut al màxim possible els materials i 
l’essència de la construcció original. La torre comp-
ta amb un espectacular jardí de 500 metres qua-
drats, que també s’ha recuperat i s’ha acabat con-
vertint en gairebé la joia de la corona. En aquest 
espai és on es preveu que s’hi facin actes culturals 

15_
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16_El Reportatge

a l’aire lliure. De fet, a la inauguració ja s’hi va po-
der veure una primera exposició de l’artista de 
Besalú Josep Canals, que ha cedit una dotzena 
d’escultures repartides per tot el jardí que deixen 
bocabadat.

A partir d’ara, aquest espai es destinarà exclusiva-
ment a activitats culturals, albergant exposicions 
d’artistes d’arreu, presentacions de llibres, tallers, 
entre altres activitats, així com actuacions i con-
certs. 

L’associació també té previst engegar un projecte 
lligat amb el de la Torre del Mossèn Tor, que té com 
a objectiu donar vida als locals tancats de Camp-
devànol, que inevitablement han anat abaixant la 
persiana a causa de la pandèmia, jubilacions o la 
crisi econòmica. La idea és convertir una quinzena 
d’aquests locals en espais o tallers on els artistes 
desenvolupin la seva feina i, alhora, actuïn com a 
aparadors del seu art i la seva obra. Segons expli-
ca Evelí Adam, “amb aquest projecte el que vo-
lem aconseguir és que la gent no passi de llarg de 
Campdevànol, i que el poble es converteixi en una 
referència cultural i artística de la nostra comarca 
i país”.

L’alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, en el seu 
parlament el dia de la inauguració, va assegurar que 
“tal com he dit sempre, una de les prioritats d’aquest 
equip de govern és recuperar en la mesura del possi-
ble la nostra història, els nostres orígens, donant valor 
i posant molt d’èmfasi en tot el que van construir els 
nostres avantpassats. La recuperació de la casa del 
Mossèn Tor n’és un exemple, i farem tot el que sigui 
possible per continuar aquest camí”. Costa també va 

voler destacar que tot el mèrit és de la gent que de for-
ma voluntària i desinteressada ha fet realitat aquest 
projecte, “i a davant de tot, l’Evelí Adam”. Per últim va 
dir que aquest projecte “evidencia que quan sumem 
sinergies i esforços amb el mateix interès i objectiu de 
beneficiar Campdevànol, som imparables”.

16_
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LA HISTÒRIA

La Torre del Mossèn Tor va ser projectada l’any 
1908 per Antoni Coll, que aleshores era l’arqui-
tecte municipal de Campdevànol, i construït el 
1923 pels constructors Fossas. Es va convertir 
en la residència del mossèn Tor, i quan va morir 
va passar a mans de diverses congregacions re-
ligioses, les últimes de les quals les Carmelites 
de Sant Josep, tal com encara es pot llegir en 
una inscripció a l’entrada de la casa. Una part 
de les dones d’aquesta congregació treballa-
ven d’infermeres a l’Hospital de Campdevànol 
i les altres es dedicaven a l’ensenyament, a la 
mateixa torre. El 1981, i després d’una tem-
porada essent una fonda, el xalet es va vendre 
als actuals propietaris, la família Forment, que 
eren els que gestionaven la Fonda ca la Paquita. 
Aleshores, la planta baixa es va destinar a ban-
quets i reunions, i a la primera i segona planta 
s’hi llogaven habitacions. El 1983, la casa es va 
tancar fins el 23 d’octubre de 2021, que s’ha 
tornat a obrir com a espai cultural, després de 
la cessió a Campdevànol Cultura i Compromís.

CAMPDEVÀNOL CULTURA I COMPROMÍS

L’Associació Campdevànol Cultura i Compro-
mís es va crear, segons els seus fundadors, per 
treballar pel poble de manera voluntària i des-
interessada, principalment mitjançant la cultu-
ra. Està formada per més d’una quarantena de 
persones del municipi i el seu president és Evelí 
Adam. La resta de membres de la junta són Xa-
vier Pau Elias, Ramon Cuenca, Núria Forment, 
Gemma Canalias i Laura Basagaña. Els primers 
objectius que s’han marcat són donar una altra 
vida als espais tancats de Campdevànol i can-
viar l’aspecte del centre del poble, obrir Camp-
devànol a la comarca i més enllà i convertir-lo 
en un punt de referència en l’àmbit cultural del 
Ripollès.

ESPAI CULTURAL TORRE MOSSÈN TOR
Av. Pau Casals, 9
HORARI: Dissabtes i diumenges d’11 a 13.30h i 
de 16h a 19h

17_El Reportatge
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Amb el pianista
Ismael Dueñas    

 i Abril

CONCERT
DE NADAL

A  L A  T O R R E  D E L  M O S S È N  T O R

2 3  D E  D E S E M B R E  2 0 2 1  A  L E S  2 0 H  

(Entrades a la Llibreria Peipoch de Campdevànol)
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Joan Campà és el darrer mestre boter que queda a 
Europa. Viu l’ofici amb tanta passió que et fa venir 
ganes de provar-ho, tot i que ell, a aprendre’n, no 
hi vol curiosos, hi vol gent amb ganes d’ajudar-lo 
a mantenir i salvarl’ofici que el seu admirat pare li 
va ensenyar. Té molta traça amb les coses elabo-
rades amb les mans i amb paciència, perquè a més 
de boter també és pessebrista.

La tradició li ve de família. De quina manera?

Sí, totalment: del meu pare. Ell treballava a la in-
dústria tèxtil però també feia de boter des dels 
14 anys, i en va fer durant més de 60. Jo, com que 
sóc força “manetes”, als 7 anys ja vaig començar a 
remenar-hi, i aquí va començar la meva afició. Al 
llarg de la meva vida sempre hecombinat la feina 
d’hostaleria amb la de boter, que feia quan tenia 
temps lliure. Però sempre trobava una o dues 
hores al dia. Al 2011, quan vaig tancar el bar que 
regentava, va ser quan vaig obrir l’escola per en-
senyar l’ofici.

I quanta gent hi ha passat?

No és gaire la gent que hi ha passat perquè, since-
rament, sempre els he triat. 

Què vol dir?

Doncs que no hi he volgut gent que no volgués 
aprendre l’ofici. Els que venien per curiositat els 
hi deia que no. Això és un ofici, i aprendre’l suposa 

“Aprendre l’ofici de boter 
són mínim quatre anys”

20_
20_L’ Entrevista _Mireia Zarco

19_ Joan Campà

19_L’ Entrevista _Joan Campà

com amínim quatre anys. Diria que hi han passat 
una vintena de persones i la meitat, deu anys des-
prés, encara els hi tinc. No n’ha plegat cap. Actual-
ment van a fires a fer demostracions de l’ofici i si 
poden vendre’n alguna, també la venen.
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20_
aigua i li vaig dir que sí, és clar. I me la va comprar. 
Fins i tot em va enviar una foto fent-la servir. Tam-
bé tinc un alumne que va portar l’ofici a Itàlia i 
també n’ha venut per allà.

És complicat fer una botella?

Sí queho és. El més complicat és que no tenim agu-
lles, cosim amb pèl de porc senglar. Aprendre a co-
sir-ne es triga uns quants mesos. S’ha de saber es-
quilar bé, retallar bé el patronatge, etc. Un munt 
de coses. És un procés dificultós. Per aprendre-ho 
bé són tres anys. Totes les coses artesanals al cent 
per cent volen temps i sobretot paciència i ganes. 
Ah, i s’ha de tenir en compte que és un ofici brut: 
la roba i les mans et queden ben brutes.

Sempre diu que la botella és el millor recipient que 
hi ha. Perquè?

I tant. Perquè és totalment ecològic perquè no 
contamina i, a més, no es trenca i et pot durar tota 
la vida.

Avui en dia la gent està gaire interessada per les co-
ses fetes artesanalment. En compren una de plàstic i 
quan es trenca en compren una altra. Què els hi diria?

Doncs que tenint en compte com està avui en dia 
el món, amb tot contaminat, hem de mirar de re-
ciclar al màxim. Hem de comprar productes de 
màxima qualitat, encara que d’entrada surten més 
cars, però saps que et duraran molt de temps i no 
contaminaran mai. Les botelles no es trenquen. 
Jo en tinc algunes que les va fer el meu pare fa 40 
anys i estan perfectes.

I quantes botelles deu haver fet?

Ostres, no ho sé. Però moltes. Milers.

I n’ha enviat molt lluny?

Mira, la darrera a Alemanya. Un noi alemany de 
14 anys va venir a veure com es feia una botella 
i li va agradar. Em va demanar si s’hi podia posar
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Al 2018 li van entregar la distinció del diploma de 
Mestre Artesà. Què va significar per a vostè?
Era el somni de la meva vida, perquè m’havien po-
sat moltes traves per poder-lo aconseguir.

Per què?

Doncs perquè em deien que si no em signaven dos 
mestres boters conforme jo sabia l’ofici, no me’l 
podien donar. Però és que fa anys que no queden 
mestres boters i no ho podia demanar a cap. Final-
ment van entendre que tenia raó i me’l van donar. 
Per tant, quan em van cridar va ser molt emocio-
nant, és una recompensa a tota una vida dedicada 
a aquest ofici.

Qui li compra bótes ara?

Ara me’n comprarien de tot arreu. Em truquen 
molt de Catalunya i Espanya. Són gent que m’han 
vist per la televisió o en algun reportatge, i tru-
quen demanant que els hi en faci. I això que jo no 
he fet mai propaganda.

Quina és la botella més especial que ha fet?

Les de la Patum de Berga, per exemple, que són 
les més grans que he fet. Al principi els hi vaig 
arreglar les que tenien però al final els n’hi vaig fer 
tres perquè ja no es podien arreglar més. També 
vaig fer un encàrrec per a una persona que em va 
demanar 25 botelles de la mida d’un clauer, que 
costa més que cosir-ne una de grossa. He fet bo-
telles basques, i fins i tot una bóta amb una mena 
de cremallera.

Amb cremallera?

Sí, sí. Li vaig dir que amb cremallera no l’hi podia 
fer, que la faria ambvelcro. Ell el que volia és que 
es pogués obrir. Més tard vaig saber que era per 
guardar-hi documents a dins perquè sabia que 
ningú els hi robaria mai. Em va dir que anant amb 
una maleta l’havien amenaçat, en canvi amb una 
botella mai ningú no ho faria.

Les personalitza?

Sí. Des de fa temps les firmo amb el meu nom i hi 
poso la data. També gravat amb foc els hi faig el 
dibuix que volen: per exemple, un pescador o un 
senglar. O també amb algun escut.

Com veu el futur de l’ofici?

Malament. Però als meus alumnes sempre els dic 
que continuar l’ofici et dóna la possibilitat de tenir 
una sortida econòmica més. Però és que també et 
permet anar a fires on coneixes altres oficis i arts 
i aprens moltes coses. A part que ensenyes el teu 
ofici, també estàs amb altres artesans, i val molt 
la pena.

Però els seus alumnes continuaran l’ofici.

Sí, però molts tenen entre 50 i 60 anys, i el que 
costarà serà trobar-los relleu. Per això veig com-
plicat que tingui continuïtat.

A banda de boter, també és pessebrista, perquè està 
fent el taller que s’organitza Campdevànol.

Sí! Ha estat sempre la meva gran afició. Per a mi el 
Nadal existeix tot l’any gràcies al pessebre.

21_
21_L’ Entrevista _Joan Campà



El
 C

la
ve

ta
ire

 //
 d

es
em

br
e 

20
21

Ostres, i si li demano què tria: una botella o un pes-
sebre?

La botella. El pessebre és només una afició. Ser 
boter és anar sempre acompanyat del pare, que 
és qui me’n va ensenyar i sempre vam estar junts. 
Era el meu pare, el meu mestre i el meu amic. Era 
el meu ídol.

Boter, pessebrista...alguna cosa més?

Pescador! Pesca de mar. Quan plegava del bar me 
n’anava a pescar tot el mes i em marxaven totes 
les cabòries.

22_L’ Entrevista _Joan Campà
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Campdevànol recupera 
la festa major de la Gala
Després que l’any passat no es pogués celebrar a 
causa de la pandèmia, els campdevanolencs i cam-
pdevanolenques van poder tornar a gaudir de la 
festa major de la Gala. La festa es va iniciar amb la 
inauguració de les exposicions del centre cívic i la 
presentació del llibre de Josep M. Sebastian Tocs 
de festa i altres narracions. 

La Fira de la Ratafia del Cercle Campdevanolenc 
i l’animació infantil al barri de l’Estació van ser al-
tres actes destacats. Diumenge es va proclamar la 
nova Pubilla i el nou Hereu de Campdevànol, Sara 
Salgado i Marc Casals, escollits per votació popu-
lar. La Dansa de la Gala només es va poder ballar 
el diumenge a la tarda, amb aforament limitat a 
causa de la situació epidemiològica, ja que dilluns 
la pluja va fer la guitza i es va haver de suspendre. 
El ball del confeti de dilluns i els focs artificials van 
posar el punt i final a una festa major que ens va 
acostar una mica més a la normalitat.
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La Biennal del Metall 
inaugura el nou Centre 
PYRFER del Ferro i 
l’Aigua
El mes d’octubre passat, Campdevànol va viure 
una nova edició de la Biennal del Metall, en què 
la inauguració del Centre PYRFER del Ferro i l’Ai-
gua va ser l’acte més destacat. Durant el cap de 
setmana es va fer una jornada de portes obertes 
perquè tothom que volgués pogués visitar el nou 
equipament.

La Biennal del Metall també va comptar amb la 
mostra de forjadors que, com cada edició, van 
elaborar una espectacular barana i van fer de-
mostracions per donar a conèixer aquest ofici. Al-
tres actes que es van fer va ser una conferència 
sobre el passat del ferro a Campdevànol, a càrrec 
de la directora del Museu Etnogràfic de Ripoll, 
Roser Vilardell, i cinc dones van explicar la seva 
experiència de treballar en el sector del ferro o 
metal•lúrgic: Teresa Codinach, Carmen Sánchez, 
Assumpció Rabionet, Cristina Martín i Anna Ale-
many. Per últim, es va presentar el llibre sobre la 
història del Molí Gros de Campdevànol, obra de 
Josep Maria Soler, Josep Maria Colomer i Joan Vi-
gueras, amb la presència de la darrera família que 
hi va viure.
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Explicar la història de l’entitat dels Geganters i Gra-
llers de Campdevànol és explicar la història d’en Grau 
i la Gala. El primer data del 1996 i la Gala del 1998 
i, com tothom sap, representen els balladors de la 
Dansa de la Gala de Campdevànol. Però sense els ge-
ganters i grallers, entitats que es van crear al mateix 
moment, no serien res, perquè ells són els que els fan 
ballar de valent arreu on van.

Actualment els Geganters són mitja dotzena de per-
sones i els Grallers una vintena. Des de l’entitat expli-
quen que els agradaria ser més, perquè “els gegants 
són feixucs a l’hora de fer-los ballar”, i tenir la possibi-
litat de fer relleus “és fonamental per poder-ho donar 
tot a cada ball”. Reivindiquen que es doni més impor-
tància al seu paper en la cultura municipal, perquè és 
un col•lectiu sense ànim de lucre “que senzillament 
ens agrada formar part de l’àmbit cultural, primer 
de Campdevànol i després de Catalunya, perquè 
formem part d’una terra arrelada al món geganter”. 
L’entitat demana que qualsevol persona que estigui 
interessada a formar-ne part, només s’han de posar 
en contacte amb ells, “i li assegurem que passarà molt 
bones estones”.

Amb 25 anys han tingut temps de participar en molts 
actes i activitats, i esmenten la Trobada Gegantera 
de Campdevànol de les Comarques Gironines com 
una de les més especials. També recorden la ballada 
a Castellterçol del Ball del Ciri, on van intervenir per-
què són una de les quatre úniques colles geganteres 
de tot Catalunya que porten almorratxa. Per últim, 
destaquen la més multitudinària, que va ser a Lledo-
ners amb la trobada de Gegants per la llibertat, i la 

Entitat Cultural

Els Gegants i Grallers de Campdevànol

cursa de gegantes a la Llagosta a benefici de la lluita 
contra el càncer de mama.

Pel que fa a projectes de futur, expliquen que, en 
aquests moments, “tenim un parell o tres de projec-
tes rellevants”, com una exposició que pròximament 
presentaran, i també els agradaria fer un taller per 
aprendre a portar, fer ballar i tot el que fa referència 
al món geganter. També estan centrats a aconseguir 
augmentar la colla “amb l’ajuda de les persones del 
poble o de fora”.

25_Entitat Cultural _Gegants i grallers de Campdevànol

COM HI PODEU 
CONTACTAR?
Geganters: Tel. 666539684 / 658799575
Grallers: Tel. 655456223

Els pots seguir a:

 @grauigala

 @colla_gegantera_de_campdevanol 
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EN GRAU I LA GALA 

En Grau és del 1996, fa 4,55 metres i pesa 76 quilos. 
La Gala és del 1998, mesura 3,70 metres i pesa 56 
quilos. Els van fer Jordi Urbon i Elena Portabella i re-
presenten els balladors de la Dansa de Campdevànol. 
El gegant es diu Grau, després que es decidís en una 
consulta popular, i homenatja un ermità de Sant Grau 
que vivia a prop del poble. Aquest gegant representa 

26_
26_Entitat Cultural _Gegants i grallers de Campdevànol

el capdanser. La geganta es diu com la Dansa de Cam-
pdevànol, Gala, i representa l’esposa del capdanser, 
la qual té el privilegi de poder ser la primera de ballar 
amb ell. Estan fets de fibra de vidre i carbó i els seus 
vestits van ser confeccionats a mà per l’Associació de 
Dones de Campdevànol. 
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27_ Entitat de 
voluntariat

L’entitat de Protecció Civil de Campdevànol busca 
nous membres. Actualment està formada per una 
quinzena de persones, que fa temps que treballen de 
manera voluntària i sense cap ànim de lucre, i neces-
siten reforços. Així ho ha manifestat la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Teresa Codinach, que ha expli-
cat que s’ha començat una campanya per trobar nous 
voluntaris que es vulguin involucrar en l’entitat. Codi-
nach qualifica la tasca que fan “d’importantíssima per 
al poble”, ja que en qualsevol emergència que pugui 
passar ,“només cal que els truquis i venen de seguida 
a ajudar de la manera que sigui”.

Precisament, des de la Regidoria de Seguretat Ciu-
tadana s’ha fet una aposta per posar en relleu la im-
portància d’aquesta entitat i per això se’ls ha facilitat 
un nou espai, a les antigues escoles Coll i Bardolet, i 
també se’ls va comprar una carpa. Actualment estan 
pendents de rebre una subvenció que s’ha demanat 
per tal de poder comprar emissores noves, un grup 
d’electrògens i 20 lliteres per casos d’emergència.

Pel que fa a la campanya per buscar nous voluntaris, 
s’han elaborat uns tríptics dient que es necessiten 
persones per ampliar el cos, i que l’únic requisit és 
que siguin majors d’edat i tinguin temps lliure. Des 
de Protecció Civil de Campdevànol s’ofereix forma-
ció continuada amb cursos de primers auxilis, tèc-
niques sanitàries i d’emergència, gestió d’emocions 
en situació de risc o cartografia i medi natural, entre 
altres. Tothom que estigui interessat a donar-los un 
cop de mà només cal que es posin en contacte amb 
l’entitat a través del mail avpccampdevanol@gmail.
com. Segons Codinach, tots aquells que estiguin in-

decisos “han de saber que és una tasca amb una part 
humanitària que recompensa i que no vol dir haver de 
treballar tots els caps de setmana, ja que la feina es 
reparteix entre tots els membres”.

Protecció Civil de Campdevànol busca   nous voluntaris



El
 C

la
ve

ta
ire

 //
 d

es
em

br
e 

20
21

Protecció Civil de Campdevànol busca   nous voluntaris

28_Entitat de voluntariat_Protecció Cívil de Campdevànol

28_

PROTECCIÓ CÍVIL DE CAMPDEVÀNOL
Antigues escoles Coll i Bardolet
avpccampdevanol@gmail.com
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“Estic lluitant per poder-me 
dedicar a la BTT i a la bicicleta”

L’Abril Roma és de Campdevànol i només té 13 
anys. Diem només perquè amb tants pocs anys ja 
té en el seu poder un bon nombre de títols acon-
seguits exercint un esport que alhora és la seva 
passió: la bicicleta. Concretament, la bicicleta de 
muntanya i el ciclocròs. Només en aquest any, el 
2021, ha estat campiona de Barcelona i campiona 
d’Espanya per equips,  a banda d’aconseguir una 
novena posició al campionat d’Espanya individual 
i setzena al d’Europa.

Abril Roma explica que va començar a anar en bi-
cicleta “de ben petita” i que de seguida hi va aga-
far afició perquè li agradava molt. Quan va ser una 
mica més gran va conèixer altres “companyes que 
ja estaven competint” i la van animar a provar-ho. 
Ara ja fa tres anys que competeix i és evident que 
la cosa li va la mar de bé, perquè l’esforç i dedica-
ció ben aviat li va començar a donar fruits.

Tothom sap que el ciclisme, sigui quina sigui la dis-
ciplina, és un esport dur i sacrificat. Roma explica 
que els seus entrenaments “són variats” i sempre 
depenen “de les competicions que tinc al calenda-
ri”. De tota manera, habitualment entrena entre 
quatre i cinc cops a la setmana, repartits amb en-
trenaments amb la bicicleta de muntanya i carre-
tera i també amb sessions al gimnàs.

La campdevanolenca Abril Roma té 13 anys i ja 
ha aconseguit diversos títols en ciclisme BTT

20_
20_L’ Entrevista _Mireia Zarco
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Roma no amaga que li agradaria que el seu futur 
estigués lligat a la BTT, “i de fet, estic lluitant per-
què sigui així. M’agradaria molt poder-me dedi-
car a la BTT i a la bicicleta”, assegura, malgrat que 
sap que no serà fàcil. De moment, els pròxims 
projectes de la campdevanolenca són acabar el 
campionat i la Copa de Catalunya de ciclocròs 
d’aquest any, i de cara el 2022 competir en els 
campionats de Catalunya, Espanya i Europa de 
BTT. Des d’aquí li desitgem tota la sort del món.
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“El ciclisme és un 70% de cap i 
un 30% de físic”

El campdevanolenc Gerard Cano ja és una gran 
promesa del ciclisme. Només té 16 anys i l’any que 
ve començarà a competir en la categoria de Juve-
nil, però malgrat ser tan jove, ja té un palmarès 
envejable. Prové d’una família de ciclistes, ja que 
el seu avi i sobretot el seu pare van destacar en 
aquest esport, i reconeix que es tracta d’una pràc-
tica dura, sacrificada i que implica tenir el cap 
molt ben centrat. No pot amagar, però, que es la 
seva gran passió.

Però la bicicleta no va ser el primer esport que va 
provar Cano. “Vaig començar a aficionar-me a la 
bicicleta quan estava competint en futbol”, expli-
ca. Durant un temps ho va combinar, però de se-
guida es va decantar cap al ciclisme. “El meu pare 
sempre m’havia explicat com de bé s’ho havia pas-
sat, tot i que era molt sacrificat”, diu, “i ho vaig vo-
ler provar i em va agradar”. Va començar a sortir 
amb la Unió Ciclista Campdevànol, però a la llarga 
va decidir entrenar sol. Cano explica que els seus 
pares “sempre han donat suport a les meves deci-
sions, i a més ho viuen molt i els hi agrada”.

Cano actualment combina el ciclisme de carrete-
ra amb el de pista i assegura que són “totalment” 
complementaris: “La pista et dona uns avantat-
ges, i la carretera te’n dona uns altres” assegura, 

Gerard Cano s’ha convertit en una jove promesa 
del ciclisme de carretera i pista

30_Esportistes de casa_Gerard Cano

30_ Gerard Cano

- 1er general Challenge Cartagena (Cadet 1er any).
- 1er general Volta Girona (2on a les dues etapes).
- Medalla deBronze alsCampionats d’Espanya, 
   modalitat puntuació pista (Cadet 1er any).
- 2on Volta Salamanca (Cadet 2on any).
- 1er Cursa de Sabadell-Copa Catalana (cadet 2n any).
- 2on Campionat de Catalunya de Carretera.
- 1er Campionat de Catalunya de Pista. En totes 
    les modalitats: fons, velocitat, keirin, persecució 
    individual i madison (Cadet 2on any).
- 1er Campionat de València (Cadet 2on any).
- 1er Cursa de la Garriga (Cadet 2on any).
- 3er Persecució per equips Campionat 
   d’Espanya de Pista (Cadet 2on any).

EL PALMARÈS
Títols aconseguits: 
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31_
i per tant, li costa decidir-se per un. “Potser pre-
fereixo la carretera, perquè és més de fons, i hi 
ha més emoció, però la pista també m’encanta”. El 
ciclista entrena cada dia, “menys algun que me’l 
prenc en calma”, i té un entrenador personal que 
l’ajuda. “Gràcies a això, aconsegueixo els resultats 
que he obtingut”, diu. També es cuida: “Menjo sa i 
surto poc de festa, i per descomptat no bec alco-
hol ni fumo ni res d’això, per a mi està prohibit si 
vull arribar lluny en el món del ciclisme”.
Si hagués de donar un consell als joves que s’es-
tan rumiant iniciar-se en el ciclisme competitiu, 

“el primer que els diria és que no tinguin por. És 
un esport on poden haver caigudes molt fortes, i 
aquestaés una de les causes per la qual molts nens 
deixen el ciclisme”. Diu que també els diria que es 
preparin molt mentalment, “perquè el ciclisme es 
un esport on, si vols guanyar, has de tenir un 70% 
de cap y un 30% de físic, amb això vull dir que si no 
estàs preparat mentalmentno arribaràs enlloc”. 
Per acabarels aconsellaria que “siguin molt cons-
tants i que s’esforcin molt, i a la llarga aconsegui-
ran els resultats que desitgen, si tot va bé”.

Concerts de Nadal al
Cercle Campdevanolenc

TOM HAGAN

DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE
20H

LOROLORO

DISSABTE, 8 DE GENER
21H



Concerts de Nadal al
Cercle Campdevanolenc

TOM HAGAN

DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE
20H

LOROLORO

DISSABTE, 8 DE GENER
21H
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Agenda
de

Nadal

17 desembre
Esmorzar de Nadal amb els usuaris/es del Parc 
de Salut
Com és tradicional, l’Ajuntament de Campdevà-
nol oferirà l’esmorzar de Nadal per a tots els usua-
ris del Parc de Salut de Campdevànol.
Hora: 10h
Lloc: Sala Polivalent Centre Cívic

Festa de Nadal de l'AV del Barri del Roser
Festa de Nadal al local de l’AV del barri del Roser, 
on es farà la tradicional cantada de nadales, i tot 
seguit hi haurà un berenar per a tots els assis-
tents. També s’aprofitarà per inaugurar la recent 
remodelació del local.
Hora: 18h
Lloc: Local AV barri Roser

Concert de Nadal al Cercle Campdevanolenc 
amb Tom Hagan
Tom Hagan és l’alter ego de Carles Vidal, que es 
mou entre els corrents indie i folk. Guitarrista de 
llarga trajectòria amb Without i Miau Miau, es va 
desmarcar en solitari el 2010. És un artista poli-
facètic capaç de sorprendre a tothom amb una 
proposta original amb cançons molt rodones de 
caràcter acústic. 
Hora: 20h
Lloc: Cercle Campdevanolenc

18 desembre
Festival de Gimnàstica per la Marató de TV3
El club de gimnàstica EECampdevànol ha prepa-
rat un festival de gimnàstcia a càrrec de totes les 
persones que en formen part, que servirà per re-
collir fons per la Marató de TV3, que aquest any 
es dedica a la Salut Mental.
Hora: 16h-19.30h. 
Lloc: Sala Diagonal

19 desembre
Cagada popular del Tió
Els nens i nenes de Campdevànol tenen una cita 
que no es poden perdre amb la Cagada del Tió, 
que es farà a la plaça de la Dansa i on hi haurà re-
gals per a tots.
Hora: 18h
Lloc: Plaça de la Dansa

20 desembre
Celebració del Nadal a la Llar de Jubilats de 
Campdevànol
La Llar de Jubilats de Campdevànol celebrarà 
Nadal amb un berenar per a tothom i ball.
Hora: 16h
Lloc: Llar de Jubilats de Campdevànol

23 desembre
Concert de Nadal a la Torre Mossèn Tor amb
 Ismael Dueñas i Abril
Ismael Dueñas és un consolidat pianista i compo-
sitor català provinent del jazz, que ha enregistrat 
sis àlbums amb el seu nom i ha col•laborat en i un 
munt de projectes creatius i de qualitat artística.
Hora: 20:00h. Torre Mossèn Tor
Aforament limitat. Entrades: 10€. Venda a la 
Llibreria Peipoch.

33_Agenda de Nadal
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24 desembre
Missa del Gall i Mostra d’Imatges del Pessebre 
Vivent
Un cop acabi la Missa del Gall, es projectaran 
imatges dels 25 anys d’història del Pessebre Vi-
vent de Campdevànol
Hora: 18.30h
Lloc: Església Parroquial de Campdevànol

25 desembre
Mostra d’Imatges del Pessebre Vivent de 
Campdevànol
A l’interior de l’Església Parroquial es podrà veure 
la projecció d’imatges dels 25 anys d’història del 
Pessebre Vivent
Hora: 19h
lloc: Església parroquial

26 desembre
Quinto del CB Campdevànol
Sala Diagonal 18h

02 gener
Quinto UE Campdevànol
Sala Diagonal. 18h

03 gener
Campament del Patge de SSMM Reis de l'Orient
Els nens i nenes de Campdevànol podran anar a 
la plaça Anselm Clavé on trobaran instal•lat, com 
cada any, el Campament del Patge Reial, i així po-
der-li entregar les cartes que han fet.
Hora: 16h Taller de Maquillatge
           17-20h Recollida de Cartes
Lloc: Plaça Anselm Clavé

05 gener
Cavalcada dels SSMM Reis de l'Orient 
a Campdevànol
17h Arribada davant de la Residència Geriàtrica de 
Campdevànol
17.30h Visita de SSMM Els Reis a Pernau
18h Sortida de la Cavalcada Reial des de l’Heliport
18.20h SSMM Els Reis s’aturen a la plaça Anton Ma-
ria Claret
19h SSMM Els Reis entren pel pont del mig
19.20h Adoració a la plaça de l’Església

Rebuda als nens i nenes de SSMM Els Reis a la 
Sala Diagonal

21h Els SSMM Els Reis s'aturaran davant de l’Hospi-
tal de Campdevànol

El recorregut serà l’habitual, acabant a la plaça 
de l’Església. Els caramels repartits per SSMM 
Els Reis de l’Orient no contenen gluten. L’Ajun-
tament disposa de la composició dels caramels, 
davant possibles al•lèrgies.

08 gener
Concert de Nadal al Cercle Campdevanolenc
Actuació del grup de versions campdevanolenc 
Loroloro
Hora: 21h
Lloc: Cercle Campdevanolenc

Nota informativa
• Durant la Fira de Nadal s'instal•larà la bústia de 
SSMM els Reis de l'Orient a davant de l'Ajuntament, 
perquè els nens i nenes hi puguin deixar la carta.
• Cal prendre totes les mesures de prevenció 
davant de la Covid19: mantenir la distància de 
seguretat, portar la mascareta a l'interior dels 
espais tancats i, si és necessari, a l'exterior.
• Tots els actes i activitats previstos per les fes-
tes de Nadal es portaran a terme sempre i quan 
la situació epidemiològica ho permeti.

34_Agenda de Nadal
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... 
Han tornat els balls de diumenge a la tarda a la sala Diagonal de Camp-
devànol. Des del passat mes de novembre, cada diumenge a les 17.30h 
hi actua un grup diferent. De moment, s’han aturat per la situació epi-
demiològica, però tornaran!

... 
L’ Ajuntament de Campdevànol ha tornat a recollir mostres d’excre-
ments de gos que s’han trobat als carrers i places del nostre municipi. 
Després de comparar-lo amb l’ADN dels animals censats, es procedirà 
a sancionar els propietaris incívics.

... 
Pots portar els residus de l’oli domèstic que fas servir per cuinar al con-
tenidor específic que hi ha a la plaça 1 d’Octubre perquè així es pugui 
reciclar correctament. L’objectiu és que aquest oli no es llenci a l’aigüe-
ra, com es fa habitualment.

... 
Ja s’han instal•lat els plafons de grans dimensions a l’espai del canal que 
hi ha just al costat de la sala Diagonal, i on s’hi poden veure unes espec-
taculars fotografies antigues de diverses dones rentant la roba al canal, 
tal com es feia antigament.

Sabies que ... 35_
35_Sabies que...
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L’ Ajuntament de Campdevànol felicita a tots els campdevanolencs i campdevanolenques que al 
llarg de l’any fan 90 anys. Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa Feliços 90, que es porta a 
terme des de l’any 2011 i té com a objectiu agrair-los l’esforç, la constància i la dedicació al nostre 
municipi. L’alcaldessa, Dolors Costa, i la regidora de Benestar Social, Blanca Sánchez, es desplacen 
al domicili de l’homenatjat per entregar-li un ram de flors i conversar una estona.

Enhorabona i feliços 90!

Feliços 90!

Esteve Sala Teresa Abelló Maria Carme Pons

 

36_Feliços 90!

Dolores Rodríguez Margarita Turrats
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    FACEBOOK 

@Ajuntament.Campdevanol

Les publicacions amb més M’Agrada han estat la 
roda de premsa de presentació de la inauguració de 
la Torre del Mossèn Tor (67 més 12 comparticions) 
i la foto de família dels balladors de la Dansa de la 
Gala de Campdevànol (60 més 5 comparticions). El 
tercer lloc ha estat per al cartell de la festa major 
de la Gala (50 més 13 comparticions).

Els vídeos amb més visualitzacions han estat els 
relacionats amb la Torre del Mossèn Tor.

Ja ens 
segueixes?

37_Ja ens segueixes?

    INSTAGRAM 
@ajuntamentdecampdevanol

Els posts que han tingut més M’Agrada han estat 
la foto de família dels balladors de la Dansa de la 
Gala (196), seguit de molt a prop de la inaugura-
ció de l’Espai Cultural de la Torre del Mossèn Tor 
(195). El tercer lloc del podi és per al recull de fo-
tografies de la Dansa de Campdevànol (185).

Els vídeos amb més visualitzacions han estat per 
a dos Instagram Live: la ballada de la Dansa de la 
Gala del diumenge de festa major (1.196) i per la 
presentació dels actes de la festa major (869).

    TWITTER 
@AjCampdevanol

Les publicacions amb més interaccions del Twit-
ter de l’Ajuntament de Campdevànol són el carte-
ll de la Jornada de Sensibilització Social dedicada 
a la Salut Mental, els actes de la festa major de 
Campdevànol i la notícia que informa de les san-
cions als propietaris de gossos que no recullen els 
excrements dels animals.
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38_ Grups
Municipals

Benvolguts veïns i veïnes de Campdevànol, 

Aquest està essent un any molt atípic, continuant 
amb gran mesura amb les conseqüències que la 
pandèmia ens ha anat deixant. Així i tot, la ma-
quinària de l’Ajuntament no ha parat en cap mo-
ment, amb més o menys dificultats, però entre 
tots hem procurat normalitzar tat com hem pogut 
aquesta disfunció que ens ha canviat la forma de 
viure, de treballar i d’interactuar amb la gent.

Aquesta passada Festa Major n’ha estat un bon 
exemple. L’any passat es van suspendre tots els 
actes previstos, i tot i que aquest any no ha estat 
així, ni de bon tros hem pogut gaudir d’una Festa 
Major com les que sempre s’havien celebrat. 

Tot plegat fa que a vegades ens trobem una mica 
estranys, en un món cada vegada més sorprenent, 
amb pandèmies que ni en cap malson ens hagues-
sin passat pel cap, però la realitat supera la ficció 
i aquí estem, vivint un moment on absolutament 
tots, sense distinció de classes, races, creences o 
ideologies ens està afectant a tots per igual. El vi-
rus no hi entén de tot això i va per lliure avançant 
davant les nostres debilitats i moltes vegades, 
també cal dir-ho, davant les nostres imprudències 
front un monstre microscòpic que mata.

Tenim encara una legislatura de més d’un any al 
endavant, i com sempre hem fet, malgrat que a ve-
gades la feina que s’està fent no pugui quedar ben 
reflectida per tot el que us he explicat, el nostre 
equip de govern té el ferm compromís de portar 
a terme tot el que ens vam comprometre a prin-

Junts per Campdevànol

38_Grups Municipals_Junts per Campdevànol

cipis de mandat i que recollia el nostre programa 
electoral.

De moment ja s’han portat a terme i executat les 
obres que teníem subvencionades i que quedaven 
pendents de la Llei de Barris, com és la remodela-
ció del Diagonal, actuació totalment imprescindi-
ble per garantir la seguretat i adaptació a la nova 
normativa legal vigent.

També hem tirat endavant el projecte Poctefa, del 
que ens n’hem de sentir tots molt orgullosos, amb 
la creació d’una ruta transfronterera entre amb-
dues bandes del Pirineu, on ens hi hem involucrat 
deu municipis catalans i francesos entre els quals 
tenim un element comú: el ferro com a patrimoni 
material. Ara podem gaudir del Museu del Ferro 
i de l’Aigua, on s’hi explica molt bé el passat del 
nostre poble i com hem arribat fins el dia d’avui, 
i també podem seguir la Ruta del Ferro i l’Aigua 
amb deu punts clau del nostre passat.

Hem fet un manteniment integral del passeig de 
La Sèquia Molinar, sanejant i adaptant-lo per do-
nar-li més valor. Aquest racó tan proper a un dels 
principals actius que tenim en el nostre poble: el 
riu Freser, d’importància cabdal, ja que ha estat 
una font de vida per tots els campdevanolencs i 
campdevanolenques.

No volem deixar de banda tampoc una de les 
obres més importants que teníem sobre la taula, 
com és la construcció del nou alberg municipal, 
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per donar resposta a la demanda que esperem 
que hi haurà un cop tinguem connectades les Vies 
Verdes, ja a punt de finalitzar. Amb això contribui-
rem a dinamitzar el turisme i a atraure possibles 
clients a les nostres contrades, la qual cosa volem 
que repercuteixi en la dinamització del comerç i 
la desestacionalització del turisme que esperem 
tenir durant tot l’any.

Sí, més petites, però no menys rellevants, són 
també altres execucions d’obra que s’han fet al 
poble, com és la pavimentació de carrers que es-
tàvem molt malmesos com l’avinguda de La Creu 
i l’avinguda Verge de Núria i avinguda Barcelona 
del barri de Sant Cristòfol. Aquesta actuació tin-
drà una continuïtat a carrers del mig del poble que 
també necessiten una reparació urgent.

A la plaça de la Mainada, centre de reunió infantil 
i social, on els nostres infants hi gaudeixen i s’hi 
passen hores, feia anys que no s’hi feia cap actua-
ció, i en conseqüència teníem un pèssim i perillós 
estat de les estructures que hi havia fins ara. Grà-
cies a una subvenció finalista i directa de la Dipu-
tació de Girona a hores d’ara estem donant per 
finalitzada una plaça que esperem que els nostres 
infants puguin gaudir durant molt de temps.

També hem fet actuacions als barris com Pernau, 
Vistalegre, Sant Cristòfol i moltes altres que que-
den pendents i que treballarem de valent per dur-
les a terme.

Per finalitzar explicar-vos que hem demanat totes 

les subvencions dels Fons Next Generation per-
què volem contribuir a fer millor el nostre plane-
ta, amb una visió del que ha de ser una nova etapa 
en la contaminació global de la terra a la qual tant 
mal estem fent. Hem de conscienciar i conscien-
ciar-nos que tenim un repte, ja no per nosaltres, 
sinó per les properes generacions que venen al 
darrere i a les que hem de fer justícia intentant, en 
la mesura del possible, deixar una bona herència!

I acabo amb un bocí de poema de Nadal de Carles 
Salvador:

Nadal! Nadal!
Per sobre el món en lluita,
l’estrella de la pau!

Molt bones Festes de Nadal a tots i totes amb 
l’esperança que el 2022 sigui una mica millor!
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La pandèmia de la COVID-19, encara no marxa. 
Estem immersos en una altra onada mentre escri-
vim aquestes línies, on a Campdevànol, ha deixat 
un risc de rebrot alt, encara que la majoria de la 
població està vacunada.

Hem de ser cauts a l’hora de relaxar les mesures 
sanitàries per no agreujar el risc, i així l’hospital 
pugui reduir els malalts per aquesta infecció.

L’Ajuntament ha hagut d’ajornar diverses activi-
tats per aquesta causa, mal ens pesi, encara patim 
els estralls de la pandèmia.

Però, no hem de deixar que aquest tomb faci en-
darrerir, els projectes i els reptes que tenim al da-
vant dels pressupostos de l’Estat i de la Generali-
tat del pròxim any, que ens han d’arribar recursos 
per poder portar-los a terme. Manca doncs po-
sar-nos en marxa per demanar-los.

Fa temps que avisem a l’equip de govern de la 
importància de tenir una administració munici-
pal amb personal suficient, per poder donar a la 
ciutadania els serveis públics que necessiten, a 
l’alçada d’aquests temps. No podem afrontar els 
canvis que esdevinguin en un futur pròxim amb 
uns recursos exigus, i pensar amb una mentalitat 
restrictiva respecte a els pressupostos munici-
pals, tampoc no ajuda.

Fa uns dies el Consorci Ripollès Desenvolupa-
ment va organitzar una xerrada sobre “Vols ins-
tal•lar plaques fotovoltaiques a casa?”. Ajuts a 

Grup municipal 
ERC-AM Campdevànol

l’autoconsum fotovoltaic a la llar (ICAEN-NEXT 
GENERATION). En un intent d’aproximar l’auto-
consum a les nostres llars, amb generació d’ener-
gia elèctrica en l’àmbit local.

És la idea contraposada als grans macro projectes 
de camps fotovoltaics o eòlics, energia neta i sos-
tenible però de producció llunyana.

Si defensem el quilòmetre zero en productes d’ali-
mentació, en comerç local, etc. Perquè no defen-
sar també l’autoconsum.

La transició energètica és un fet, la producció 
d’energia mitjançant combustibles fòssils anirà a 
la baixa, la cimera de Glasgow pel clima, encara 
que amb reticències ho ha deixat clar.

És un canvi substancial del nostre model de vida, 
al que hem d’acabar d’acostumar-nos.

I un altre canvi substancial és el model social, so-
bretot el que es refereix a les persones grans. El 
Ripollès és una comarca envellida que necessita 
d´infraestructures i recursos per poder donar un 
servei a aquesta franja de la població amb man-
cances, perquè puguin viure amb una qualitat de 
vida adient.

I més  canvis substancials, repensem el turisme 
que volem i podem assumir, des de l’òptica de sos-
tenibilitat  i defensa de l’entorn.

Les vies verdes és un recurs turístic molt potent, 
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el pas del riu Freser, encara que ha sigut contro-
vertit, unirà quan acabin les obres a Campdevà-
nol amb Ripoll. Hem de prosseguir la ruta fins que 
Campdevànol i Gombrèn també estiguin units, 
encara que el torrent de Grats sembli un obstacle 
pressupostari insalvable.

I la mobilitat, un canvi que ha d’arribar al món del 
treball, molts dels desplaçaments es fan per mo-
tius laborals i hauria de ser possible que la majoria 
de gent no hagi d’agafar el seu vehicle particular  
per anar a treballar, o desplaçar-se per motius de 
salut...

Per descomptat que l’Ajuntament no pot solucio-
nar aquest tema, però en el  Consell Comarcal, sí 
que s’hauria de poder fer.

 Tot el que expliquem, que sembla molt teòric, pot 
deixar de ser-ho, si el passem a la pràctica amb 
voluntat i pressupost. No hem de deixar que els 
temps que venen ens agafin despistats,  ;-)
En el dia a dia ens adonem que seguim en la línia 
de falta de control tècnic en les obres licitades des 
de l’Ajuntament. També volem recollir la queixa de 
part de la gent del poble sobre la manca de man-
teniment dels vials i mobiliari urbà, o la dificultat 
que suposa la relació dels vilatans i vilatanes amb 
l’Ajuntament.

Desitgem, amb l’entrada d’aquest any  nou,  que 
l’equip de govern encerti en les seves polítiques 
encaminades al bé del poble.     

Bones Festes Campdevanolenques i 
Campdevanolencs 
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CUP Campdevànol

QUE AQUEST ANY QUE VE, SIGUI MILLOR.

Quan ens apropem al canvi d’any sempre hi ha un 
moment per parar, pensar i mirar enrere. Sempre 
hi ha un moment per pensar nous propòsits, nous 
desitjos...Fem valoració i ens preparem per fer el 
salt a l’any següent…I sempre esperem que sigui 
millor que l’anterior.

Som conscients de les dificultats econòmiques 
que pateixen famílies senceres i que s’ha agreujat 
arran de la pandèmia de la Covid-19, perquè totes  
sabem que les crisis sempre les paguem les ma-
teixes i és a les classes populars a qui s’estrenyen 
els drets i a qui s’explota per servir als interessos 
del capital. Sous precaritzats, contractes precaris, 
desnonaments, atur juvenil, pobresa energètica...i 
un llarg etcètera de  greuges per a la classe treba-
lladora. En aquest doble recer que sempre s’acar-
nissa amb les febles. On les lleis no són igual per 
a tothom. On les cartes estan marcades des de fa 
molt temps. On es castiga la dissidència i es pre-
mien les mentides, la intolerància, el feixisme...

És sabut, també, que els governs, lluny de sortir 
del joc electoralista i treballar per fer propostes 
rupturistes que posin la vida al centre, duen a ter-
me polítiques privatitzadores en tots els àmbits 
socials: sanitat, cures, educació… que no han sa-
but donar resposta a les necessitats de les perso-
nes. Les retallades de drets socials ja fa molts anys 
que s’han instal•lat en aquest món que prioritza 
els contra valors i afavoreix a la deshumanització. 
I s’aproven pressupostos que només maquillen 
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aquestes necessitats, que són engrunes per pas-
sar el tràmit i seguir fent polítiques que afavo-
reixen a unes quantes i perjudiquen a moltes.

Perquè els valors es trepitgen i bandegen cons-
tantment dins d’un sistema dit democràtic Un sis-
tema on s’hauria de preservar, per damunt de tot 
els drets i les llibertats individuals i col•lectives 
perquè cal recordar, que la Democràcia es sus-
tenta en la llibertat. Quan es vulneren sistemà-
ticament aquestes llibertats potser el que queda 
només és l’esperança.

En Jaume Botey, pedagog, activista, polític...deia: 
“L’esperança s’esdevé més viva quan més morta 
sembla, i se’ns fa més necessària quan totes les 
portes estan tancades”. En aquest món tan com-
plicat i a voltes desolador, potser cal aferrar-nos 
a les petites esperances de cada dia. A les petites 
victòries quotidianes. A l’activisme de base, níti-
dament radical i incombustible

Perquè sabem que tenim exemples clars de perse-
verança, d’esperança incansable i incombustible: 
persones que es mobilitzen a través de col•lectius 
i organitzacions per revertir injustícies i lluitar per 
preservar els drets de les persones. Davant el ci-
nisme imperant, davant la mentida, davant la in-
justícia permanent cal no deixar-nos guanyar. 
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Cal revisar les petites victòries col•lectives de 
cada dia que ens han fet avançar i recordar, so-
bretot, que nosaltres som més, moltes més. Per-
severants, incansables i incombustibles. I si ens hi 
sumem, potser farem que aquest any que ve, sigui 
millor que l’anterior.

Salut, solidaritat i República!
Bones Festes! 
CUP Campdevànol



Saps que et pots posar
en contacte amb
l'Ajuntament per

Whatsapp?

644 06 52 84
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Llar d´Infants Municipal El Barrufet
Avda. Pau Casals, 11
Tel. 972730836

Escola Pirineu
Puigmal, 12
Tel. 972 73 01 96

Parròquia de Campdevànol
Tel. 972 70 02 43

Taxis Francesc Peregrina
Tel. 670661714

Mossosd’Esquadra
Tel. 972 54 17 50

Bombers
Tel. 972 70 11 63

Agents Forestals
Tel. 972714626

Ambulàncies
Tel. 061

Deixalleria
Tel. 972 70 45 06

Institut Seguretat Social
Tel. 972 70 01 68

RENFE 
Tel. 902 43 23 43

Autocars Mir
Tel. 972 70 30 12

Autocars Teisa
Tel. 972 70 20 95

Biblioteca Municipal
Plaça Anselm Clavé, 5
Tel. 972730482
campdevanol@bibgirona.cat

Centre Cívic La Confiança
Plaça Anselm Clavé, 6
Tel. 972730019
turisme@campdevanol.org

Jutjat de Pau Agrupació n.57
Plaça Clavé, 1
Tel. 972712687

Policia Local
Plaça Clavé,1
Tel. 667411794
policiam@campdevanol.org

CAP-Atenció Primària
Llevant, 3
Tel. 972730062
WhatsApp: 664601191

Hospital de Campdevànol
Crta. de Gombrèn, 20
Tel. 972730013
hospitaldecampdevanol.cat

Residència Assistida i 
Centre de Dia Comarcal
Carretera Gombrèn, S/N
Tel. 972712030

Antiga Farmàcia Puig
C/ Major 12
Tel. 972730029

Farmàcia Teresa Cuy Prat
Av.de l´Estació, 7
Tel. 972730651

Centre Veterinari Campdevet
Prolongació de la Gala, 22 bis
Tel. 972730549 / 608261811

Telèfons 
d’Interès45_
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Bones festes 
de Nadal!


