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Benvolguts veïns i veïnes de 
Campdevànol,
En els darrers dos anys quan co-
mençava a escriure aquesta saluta-
ció ho feia amb la tristesa pròpia 
de les circumstàncies que ens havia 
imposat la pandèmia de la Covid.
Tristesa no únicament referencia-
da per les restriccions que des del 
2020 ens venien imposades o 
per l’interrogant tan gran que se’ns 
obria a l’hora de fer aquest llibret, 
sinó també tristesa immensa per a 
totes aquelles persones que aques-
ta pandèmia ens havia robat i que 
tant va afectar-nos.
Tot i que encara hem de ser cauts, 
crec que tenim l’obligació de tornar 
de mica en mica a la nova normali-
tat, i entre altres coses això implica 
tornar a gaudir d’una festa major 
com la primera d’aquesta legislatu-
ra, que va ser el 2019.
I aquesta és la voluntat d’aquest 
equip de govern: que puguem re-
cuperar, en la mesura del possible, 
tot allò que se’ns va prendre els 
anys 2020 i 2021. I tot i saber que 
les coses no seran mai més iguals, 
sobretot per la gent que ha perdut 
éssers estimats i coneguts, hem de 
tirar endavant amb il·lusió i optimis-
me, tornant a fer créixer les esperan-
ces, la confiança i l’apoderament 

per demostrar que continuem tenint 
tota la força necessària per trencar 
els murs que ens han empresonat, 
malgrat tot el que ens ha passat.
Aquest any us presentem el llibret 
de festa major que amb tanta il·lusió 
hem preparat des de l’Ajuntament. 
Ho hem fet amb la col·laboració de 
diferents entitats, col·lectius i perso-
nes que amb entusiasme ens han 
ajudat a recuperar aquesta norma-
litat que tots desitjàvem. Des d’aquí 
els volem donar les gràcies per tot 
el que ens han aportat i per la con-
fiança dipositada en nosaltres.
Així doncs, renovats, animats i en-
coratjats, aquest any tornarem a fer 
saltar totes les espurnes d’esperança 
per retrobar-nos de nou per cantar, 
dansar, ballar, menjar i sobretot per 
gaudir d’una Gala molt esperada.
Des de l’Ajuntament us desitgem 
a tots i totes que passeu una molt 
bona Festa Major 2022!!

Dolors Costa Martínez
Alcaldessa de Campdevànol

Salutació de 
l’Alcaldessa
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Després de dos anys marcats per 
la pandèmia, que va fer que la 
nostra festa major estigués limitada 
per mesures i restriccions, aquest 
2022 se’ns presenta l’oportunitat 
de gaudir la nostra Gala sense 
cap limitació i amb més ganes 
que mai. I us confesso que el 
fet d’estar treballant actualment 
com a regidora de Festes de 
Campdevànol, fa que encara ho 
senti amb molta més força.

Fa 25 anys que visc a 
Campdevànol, malgrat que com 
molts sabreu no sóc filla d’aquí. 
Però deixeu-me dir que em sento 
com si ho fos. Puc assegurar que 
aquest poble sempre m’ha fet 
sentir com a casa, ja que em va 
acollir des del primer moment i 
des del primer dia. Per això desitjo 
que aquesta Festa Major 2022 
la puguem viure de valent i que 
tothom se la faci seva i la senti 
com la festa gran del seu poble.

Des de la regidoria de Festes 
m’agradaria agrair a totes les 
entitats involucrades, així com 
al personal treballador del 
consistori, per la preparació i 
organització de tots els actes i 
per fer-ho possible un any més. 
També un agraïment per a tots 
vosaltres perquè en realitat sou els 
que participeu en la festa i, per 
tant, us converteix en els grans 
protagonistes. 

Espero que visqueu aquesta festa 
major amb la mateixa alegria, 
il·lusió i emoció que tinc jo. 

Salut i bona Gala!

Mª José Holguera Garcia
Regidora de Festes

Salutació de 
la Regidora
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BONA FESTA MAJOR
Benvolguts amics de Campdevànol:

Déu vos guard, a TOTS:

“En el desert es torna a descobrir el valor del que és essencial per a viure”
Encapçalo aquest escrit de Festa Major amb aquestes paraules del Papa Francesc,

que crec ben oportunes, en aquests moments que patim les conseqüències 
d’una guerra que ens afecta a tots, econòmicament, socialment i moralment.

Encara no hem fet net de la pandèmia que ens ha trasbalsat a tots.
Experimentem dia a dia els efectes del canvi climàtic.

I enmig d’aquest ambient trist i preocupant, tenim l’humor i la gosadia 
 de fer Festa Major, perquè ho necessitem.

Perquè si aquesta situació ens pot portar a experimentar “desert”,
és aquí on descobrim els valors essencials per viure.

Necessitem la Festa, que ens fa celebrar la fe, I ens obre el cor a l’esperança,
que propicia el retrobament amb familiars i amics entorn de la taula,

i ens fa gaudir d’una sana diversió.
Tot això ens farà adonar d’allò que realment és important,

I sentirem el molt feliços que podem ser visquent amb humilitat 
i senzillesa els esdeveniments de cada dia.

Que aquesta Festa ens porti molta pau i alegria.
Molt Bona Festa Major a Tots!

Mn. Josep

Salutació 
del Rector
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Proclamació de 
la Pubilleta i l’Hereuet

Festa Major Infantil 
Juny 2022

Pubilleta 2022: Kiara Teeuwen Pous
Hereuet 2022: Marc Vilardell Pous 
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Proclamació de 
la Pubilla de la Sardana

Festa de la Pubilla de la Sardana 
1 de maig de 2022

Pubilla de la Sardana 2022: 
Ariadna Bonich Torres
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Proclamació de 
l’Hereu i la Pubilla

Festa Major
Setembre 2021

Hereu 2021: Marc Casals Canalias 
Pubilla 2021: Sara Salgado Gil 
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Actes previs a la Festa 
Major de Campdevànol 

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
Acte institucional de la Diada 
Hora: 12h
Lloc: Cantonada entre C/Hortes i C/ Sant Amand (Can Talaia) 

XXIVè Aniversari de la Cantada d’havaneres al Barri del 
Roser amb “Els Pescadors de l’Escala”
La Cantada d’Havaneres de Campdevànol arriba a la seva 24ena 
edició. 24 anys que volem celebrar plegats amb l’actuació del grup 
Els Pescadors de l’Escala. 
Hora: 18:00h
Lloc: Plaça Antoni Maria Claret
Nota: S’oferirà rom cremat 
per a tots els assistents
Organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: Bar Triana 
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Festa Major de 
Campdevànol La Gala 2022

DIJOUS 15 DE SETEMBRE 
XVIIIè Concurs de Pintura Ràpida “Coll i Bardolet”
Inscripcions des de les 8h a les 10h al Centre Cívic la Confiança
Horari del concurs: Durant tot el matí (de 8h a 14h).
Lloc: Tot el poble
Organitza: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de 
Cultura i Festes
Nota: Per consultar les bases, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina 
web: www.campdevanol.org

XIIIè Concurs de Dibuix Infantil, amb la participació dels 
alumnes de l’Escola Pirineu
Horari del concurs: Durant tot el matí (de 9h a 12.30h).
Lloc: Tot el poble
Organitza: Associació de Pintors “Coll i Bardolet”, Escola Pirineu i 
Regidoria de Festes

Pregó de Festa Major amb Fel Faixedas
Hora: 21.30h
Lloc: Sala Diagonal
Organitza: Regidoria de Festes de Campdevànol

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE 
XVIIIè Concurs de Pintura Ràpida “Coll i Bardolet”
Inscripcions des de les 8h a les 10h al Centre Cívic la Confiança
Horari del concurs: Durant tot el matí (de 8h a 14h)
Lloc: Tot el poble
Organitza: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Festes

Inauguració de l’exposició de tapissos de 
l’Escola de Tapissos
Hora: 18.30h
Lloc: Sala Polivalent del Centre Cívic la Confiança 

Inauguració de l’exposició de punt de creu de Maria Sabao
Hora: 19h
Lloc: Sala Polivalent del Centre Cívic la Confiança 

Inauguració de l’exposició d’obres de l’Associació de 
Pintors Coll i Bardolet
Hora: 19.30h
Lloc: Sala Auditori del Centre Cívic la Confiança 

Inauguració de l’exposició de ceràmica 
Hora: 20h
Lloc: Sala d’Exposicions del Centre Cívic la Confiança 

Ruta dels vàndals. Correbars pels bars del poble 
amenitzat pels Trabucaires de Ripoll
Hora: de 18h a 22h
Organitza: Kol·lectiu Kampdevànol 

Sopar Popular de Festa Major
Venda anticipada de tiquets a Ca la Carme. Racions limitades
Hora: 22h
Lloc: Sala Diagonal
Organitza: Kol·lectiu Kampdevànol
Nota: Podeu consultar el menú i el preu en el cartell específic del sopar 

Nit de concerts amb els grups Yung Rovelló, Jazz Woman 
i DJ Xevi Rei i DJ Aitor Herrera
Hora: A partir de 23.30h
Lloc: Sala Diagonal
Organitza: Regidoria de Festes de Campdevànol
Col·labora: Kol·lectiu Kampdevànol
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Party’s Vandalis – Remember Hits 
Hora: A partir de les 23h
Lloc: Espai Nouvàndalis
Organitza: Bar de la Piscina Espai Nouvàndalis

DISSABTE 17 DE SETEMBRE 
XVIIIè Concurs de Pintura Ràpida “Coll i Bardolet”
Inscripcions des de les 8h a les 10h al Centre Cívic la Confiança
Horari del concurs: Durant tot el matí (de 8h a 14h)
Lloc: Tot el poble
Organitza: Associació de Pintors “Coll i Bardolet” i Regidoria de Festes
Nota: Per consultar les bases, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina 
web: www.campdevanol.org

Pedalada BTT de Festa Major
Hora: 10h
Sortida i arribada: Espai Nou Vàndalis 
Organitza: Unió Ciclista Campdevànol 
Notes: Apte per tots els nivells. Podeu consultar més detalls en 
els cartells específics

Votació de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2022
Hora: d’11h a 13h
Lloc: Plaça Anselm Clavé
Organitza: Regidoria de Festes amb la col·laboració de les entitats del poble. 
Nota: En el mateix espai de votació de la pubilla i hereu es podran 
adquirir les entrades pels diferents actes de la Gala

Partit d’exhibició de tennis 
Hora: 11h
Lloc: pistes de tennis de Campdevànol 
Organitza: Club Tennis Pàdel Campdevànol 

Partit d’exhibició de pàdel
Hora: 12h
Lloc: pistes de pàdel
Organitza: Club Tennis Pàdel Campdevànol 

Repic General de Campanes anunciant la Festa Major
Hora: 12h
Lloc: Església parroquial
Organitza: Parròquia de Campdevànol

Xerrada sobre violències masclistes a l’oci nocturn
Hora: 12.30h
Lloc: Plaça Anselm Clavé 
Organtiza: Kol·lectiu Kampdevànol 

Vermut electrònic
Tapa + aperitiu: 3€
Hora: de 12h a 14h
Lloc: Espai Nouvàndalis 
Organitza: Bar de la Piscina Espai Nouvàndalis 

Cercavila amb la colla gegantera i grallera de 
Campdevànol 
Hora: 16h 
Lloc: Plaça del Roser
Inici Cercavila: 16.30h
16h plantada de gegants
Arribada: Plaça de la Dansa a les 18h
Tot seguit, concert familiar amb el grup Els Atrapasomnis. 
A mig camí entrega d’obsequis i ballada conjunta a la Plaça de la Dansa
Organitza: Geganters i Grallers de Campdevànol i Regidoria de Festes

Campionat de Botifarra del Bar Triana
Hora: Inscripcions a partir de les 15h
Inici del campionat a les 15.30h
Preu: 20€ per parella
Lloc: Bar Triana
Nota: S’obsequiarà amb un detall sorpresa a tots els participants.
1r premi: 600€
2n premi: 300€
3r premi: 150€ + ampolla de vi 
Organitza: Bar Triana
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Partit de Futbol de Tercera Catalana
Lloc: camp de futbol municipal de Campdevànol 
Hora: 16h
Jornada 1 lliga 3a catalana grup 18. 
Partit UE Campdevànol vs Ath Banyoles
Organitza: Unió Esportiva Campdevànol 

Partit CB Campdevànol - Equip a concretar
Lloc: Pavelló Mercè Guix 
Hora: 17h 
Organitza: Club Bàsquet Campdevànol 

Partit CB Vic (Copa Catalunya) - Equip a concretar
Lloc: Pavelló Mercè Guix 
Hora: 18.45h
Organitza: Club Bàsquet Campdevànol 

Cerveses del Món. Vine a descobrir diferents 
cerveses del món
Espai de degustació de cerveses de diferents llocs del món
Lloc: davant del Casino
Hora: de 18h a 23h
Els tiquets es podran comprar el mateix dia
Organitza: el Casino

Concert familiar amb el grup Els Atrapasomnis
Lloc: Plaça de la Dansa
Hora: 18h
Abans de l’animació, es farà entrega dels premis del XVIIè Concurs 
de Pintura Ràpida de Campdevànol “Coll i Bardolet” i del XIIIè 
Concurs de Dibuix Infantil
Organitza: Associació de Pintors Coll i Bardolet, Escola Pirineu i 
Regidoria de Festes

Votació de la Pubilla i l’Hereu de Campdevànol 2022
Hora: De 18h a 20h
Lloc: Plaça Anselm Clavé

Organitza: Regidoria de Festes amb la col·laboració de 
les entitats del poble
Notes: El recompte de les votacions serà públic, i es portarà a terme a la 
sala de plens de l’Ajuntament tan bon punt finalitzi les votacions. 
En el mateix espai de votació de la pubilla i hereu es podran adquirir les 
entrades pels diferents actes de la Gala

Missa de la vigília
Hora: 20h
Lloc: Església parroquial de Sant Cristòfol de Campdevànol
Organitza: Parròquia de Campdevànol

Contes de la lluna, sota les estrelles
Espectacle de contes per una nit màgica 
Hora: 21.30h
Lloc: Passeig de Can Branques 
Organitza: Regidoria de Festes 

Concerts amb Gertrudis, La Tribut, DJ Adri Vila i DJ Larios
Hora: A partir de les 23.30h
Lloc: Sala Diagonal
Organitza: Regidoria de Festes de Campdevànol
Col·labora: Kol·lectiu Kampdevànol

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE 
Xocolatada de Festa Major
Hora: 6h
Lloc: Vila’s Bar 
Organitza: Regidoria de Festes 

Jocs de fusta 
Hora: de 10.30h a 12.30h
Lloc: Plaça de la Dansa
Organitza: Regidoria de Festes 
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El ràpid de Festa Major 
Un ràpid és un treball individual de tir a porteria on, en funció del resultat 
de precisió (gol o fora) cada jugador agafarà el rol de llançador/a o 
porter/a. Hi haurà obsequis per tots els participants. 
Hora: de 10h a 12h 
Lloc: Espai lúdic Onze de Setembre  
Organitza: Associació Esportiva Futbol Sala Campdevànol 

Missa solemne de Festa Major - Mare de Déu del Roser 
Hora: 12h
Lloc: Església parroquial de Sant Cristòfol 
Organitza: Parròquia de Campdevànol 

Acte de proclamació de la Pubilla i Hereu de 
Campdevànol 2022
Un any més procedim en aquest acte institucional el diumenge al matí a 
la proclamació de la Pubilla i Hereu de Campdevànol 2022. La sardana 
d’honor d’enguany és “La Plaça de les il·lusions” d’Anna Abad i Gils
Hora: 12h
Lloc: Plaça Anselm Clavé 
Organitza: Regidoria de Patrimoni i Tradicions 

Sardanes amb la cobla La Flama de Farners 
Hora: 12.30h
Lloc: Plaça Anselm Clavé
Organitza: Regidoria de Festes 

La plaça de les il·lusions (sardana d’honor) Anna Abad i Gils 28-87(62)
Somni Manel Saderra i Puigferrer 35-77(61)
Sota el sol de Catalunya Jaume Bonaterra i Dabau 31-81(58)

Vermut electrònic
Tapa + aperitiu: 3€
Hora: de 12h a 14h
Lloc: Espai Nouvàndalis 
Organitza: Bar de la Piscina Espai Nouvàndalis 

Concert de música folk amb el grup The Blues Stables
Hora: 13h
Lloc: Plaça de la Dansa 
Organitza: Kol·lectiu Kampdevànol 

Ballada de la Dansa de la Gala de Campdevànol, 
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional 
Balladors/es de la Gala: Jordi Bardulet, Nil Bartés, Oriol Bartés, Mauri 
Camprubí, Raimon Camprubí, Ekaitz Cedillo, Gal·la Coll, Natalia 
Cuenca, Maria Formatgé, Natalia Fuertes, Mariona Jimenez, Albert 
Martínez, Sandra Oller, Jordi Pascal, Gerard Rigola, Paula Sánchez
Direcció artística: Xevi Hernández i Sònia Tarré
Hora: 18h
Lloc: Plaça de la Dansa
Organitza: Regidoria de Patrimoni i Tradicions 

Tot seguit, 5 sardanes amb la Cobla La Flama de Farners, 
a la mateixa plaça

El Social, 125 anys Jordi Molina i Membrives 35-91(75)
La Mola de Matadepera Jordi Leon i Royo 35-87(69)
L’encís del Jovent Joaquim Poll i Beyres 29-77(64)
Noies de Calella Francesc Mas i Ros 25-81(65)
La Goja de l’Estany Josep Coll i Ferrando 27-81(65) 

Concert i ball amb l’Orquestra Venus 
Hora: 19h
Lloc: Plaça Anselm Clavé 
Organitza: Regidoria de Festes 
Nota: s’oferirà un petit refrigeri a tots els assistents

DILLUNS 19 DE SETEMBRE 
Missa en record pels nostres difunts 
Hora: 9h
Lloc: Església parroquial de Sant Cristòfol de Campdevànol
Organitza: Parròquia de Campdevànol 

Taller de maquillatge i manualitats
Hora: de 10h a 13h
Lloc: Passeig de Can Branques
Organitza: Consell Juvenil de l’Ajuntament de Campdevànol 
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Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. 
A la mitja part, tradicional Fotografia de Festa Major
Hora: 12h
Lloc: Barri de la Creu
Organitza: Regidoria de Festes 
Col·laboren: Veïns del Barri de la Creu
Nota: a la mitja part, es portarà a terme la tradicional fotografia de 
família de tots els assistents amb la cobla, reproduint la instantània 
característica de l’any 1912. Agraïm la col·laboració d’en Lluís Rigat en la 
selecció un any més de les sardanes interpretades durant aquesta Gala

Passeig Maristany
Pere Fontàs i Puig 37-81(65)
Trenca timons 
Francesc Camps i Comellas 33-75(59)
Gavina 
Jaume Roca i Delpech 31-79(58)
Marinesca 
Ricard Viladesau i Caner 35-65(44)
Dos de l’Empordà 
Francesc Mas i Ros 37-75(37)
Batecs del Poble 
Enric Riera i Bolassell 25-75(55)
En Recordança a l’Àngels 
Lluís Pujals i Carretero 35-79(62)
Camí de l’Aplec
Miquel Tudela i Benavent 29-77(61)
Vents de Carroig 
Jaume Bonaterra i Dabau 33-69(52)

Ballada de la Dansa de la Gala de Campdevànol, 
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional 
Balladors/es de la Gala: Jordi Bardulet, Nil Bartés, Oriol Bartés, Mauri 
Camprubí, Raimon Camprubí, Ekaitz Cedillo, Gal·la Coll, Natalia 
Cuenca, Maria Formatgé, Natalia Fuertes, Mariona Jimenez, Albert 
Martínez, Sandra Oller, Jordi Pascal, Gerard Rigola, Paula Sánchez
Direcció artística: Xevi Hernández i Sònia Tarré
Hora: 18h
Lloc: Plaça de la Dansa
Organitza: Regidoria de Patrimoni i Tradicions 

Tot seguit, 5 sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, 
a la mateixa plaça 

Joves triomfants
Lluís Alcalà i Baqués 27-73 (58)
Voliaines 
Vicenç Bou i Geli 27-87(76)
Xamosa Marta
Josep Saderra i Puigferrer 33-81(66)
Per Roses, les Roges
Joan Làzaro i Costa 32-81(67)
Salten les roques
Jaume Vilà i Comes 43-75(57)

Espectacle “Pasión Azteka”
Espectacle de música i dansa mexicana a càrrec de Raíces Mexicanas 
Aquest any el dilluns de la Gala ens fa viatjar a Mèxic. Una barreja de 
música, color i moviment que ens farà gaudir de la cultura mexicana. 
Deixa’t sorprendre per la màgia de Mèxic!
La vetllada es completarà amb una degustació de plats típics mexicans. 
Lloc: Plaça Anselm Clavé
Hora: 19h
Organitza: Regidoria de Festes 

Ball del confeti amb la Kinky Band i DJ’s
Un clàssic de la Gala, el ball del confeti
Hora: a partir de les 23.30h
Lloc: Sala Diagonal
Preu: 5€ (inclou confeti) 
Organitza: Regidoria de Festes 

DIMARTS 20 DE SETEMBRE
Missa a la Residència Geriàtrica i tot seguit berenar de 
Festa Major amb els residents
Hora: 17h
Lloc: Residència Geriàtrica 
Organitza: Parròquia de Campdevànol i Regidoria de Benestar Social 
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Festa de l’escuma
Hora: 17h
Lloc: Plaça de la Dansa
Organitza: Regidoria de Festes 

Concert amb la Cobla Orquestra Internacional Selvatana  
El tradicional concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana, 
que any rere any omple de gom a gom la Sala Diagonal, 
amb tot l’escenari a disposició de l’Orquestra
Hora: a les 19h
Lloc: Sala Diagonal
Preu: 5€ 
Organitza: Regidoria de Festes 

Sopar Popular de Fi de Festa: “Fideus, Xurros i Xocolata”
Després de dos anys sense poder fer-ho, organitzem de nou aquest 
sopar de fi de festa amb una excel·lent fideuà acompanyada de 
xurros amb xocolata per postres. Una bona oportunitat per 
compartir plegats aquest final de festa
Hora: 20.30h
Lloc: Plaça de l’Església
Preu: 5€
Menú: Fideuà de peix amb allioli, xurros amb xocolata, pa, 
aigua, vi i cava
Organitza: Regidoria de Festes 

Màpping de la Gala a l’Església i focs artificials de 
Fi de Festa Major 
Hora:22h
Lloc: des de la rectoria de l’Església    
Organitza: Regidoria de Festes 

Ball de Fi de Festa amb la Cobla Orquestra 
Internacional Selvatana 
Hora: 22.15h
Lloc: Sala Diagonal 
Organitza: Regidoria de Festes 
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Una Gala lliure d’agressions sexistes. El Punt Lila
La Regidoria de Benestar Social, amb la col·laboració de la Regidoria de 
Festes i de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès promou 
el Punt Lila, un espai de conscienciació i d’atenció a possibles agressions 
sexistes.Amb la voluntat de lluitar plegats contra qualsevol mena de 
discriminació i/o agressió a la nostra Gala, per qüestions de gènere o 
sexe. Al Carrer Puigmal, just davant de l’Escola Pirineu us atendrem durant 
les nits de Festa Major, no dubteu en acostar-vos al Punt Lila. La Gala, 
lliure d’agressions sexistes! 

Senyeres i domassos
Per enriquir i engalanar més la nostra festa us animem a posar senyeres i 
domassos als balcons. 

Llotges a la Sala Diagonal
A causa de la poca demanda de les llotges en els darrers anys, s’ha 
decidit no sortejar-les i per tant, aquest any seran d’ús lliure durant el 
ball del confeti de dilluns al vespre. Durant els concerts de divendres i 
dissabte, l’accés a llotges no serà permès. Per altra banda, durant el 
concert de tarda de dimarts les entrades a llotja es vendran sobre plànol i 
exclusivament per llotges completes de 6 persones. Pel ball de dimarts, les 
llotges quedaran adjudicades als compradors de l’entrada corresponent.  

Venda d’entrades de la Gala 2022
Les úniques entrades de pagament seran les del ball del confeti del dilluns 
a la nit i les corresponents al concert i ball de vetlla amb l’Orquestra 
Selvatana del dimarts, així com pel sopar de fi de festa major de dimarts 
al vespre. Les entrades pel Concert de la Selvatana seran numerades i es 
vendran sobre plànol. 

Notes Informatives Notes Informatives
Horari de la venda d’entrades
Per la compra d’entrades individuals: de dilluns 12 a divendres 16 de 
setembre de 9h a 13.30h a les oficines de l’Ajuntament. Dissabte 17 a 
la Plaça Anselm Clavé de 11h a 13h i de 18h a 20h. Així mateix una 
hora abans del concert es vendran les entrades restants a la guixeta de 
la Sala Diagonal. L’enumeració pretén evitar les cues dels altres anys. Els 
informem que les obertures de portes del concert de dimarts tindrà lloc a 
les 18h i en cap cap abans. 

Mal temps i causes de força major
En cas de mal temps algunes activitats poden quedar suspeses, i d’altres 
es celebrarien a la Sala Diagonal. Els organitzadors es reserven el dret 
de modificar el programa si causes de força major ho obliguessin. 

Participació
L’Ajuntament de Campdevànol agraeix la participació a totes i tos el qui 
han col·laborat en l’organització de la nostra Festa Major. 

Xarxes socials
Podeu seguir els actes de la Gala al Facebook i Instagram de 
l’Ajuntament de Campdevànol. Així mateix suggerim com a etiqueta 
#LaGala22.
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Exposicions 
Exposicions al Centre Cívic La Confiança 

Exposició de tapissos de l’Escola de Tapissos
Sala Polivalent
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 18.30h

Exposició de punt de creu de Maria Sabao 
Sala Polivalent 
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 19h

Exposició d’obres de l’Associació de Pintors Coll i Bardolet 
Sala Auditori
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 19.30h

Exposició de ceràmica 
Sala d’Exposicions
Inauguració: divendres 17 de setembre a les 20h
Exposició de ceràmica a càrrec dels alumnes d’EMBA - Escola Municipal 
de Belles Arts de Sant Joan les Fonts, amb la professora Rosa Oliver

Horari d’obertura de les exposicions
Dissabte i diumenge de Festa Major de 12h a 13.30h i de 18h a 
20:30h. Dilluns de 18h a 20.30h. 

Exposició col·lectiva de pintura a la Torre Mossèn Tor 
Inauguració el dia 10 de setembre a les 20h
Es podrà visitar fins el 06 de novembre
Horari: Dissabtes, diumenges i festius d’11h a 13.30h i de 16h a 19h
Organitza: Associació Campdevànol Cultura i Compromís
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