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La Festa Major de Campdevànol, en
imatges
- Galeries de fotos: cercavila de gegants
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/389/festa/major/campdevanol/cercavila/gegants/espe
ctacle/infantil) ; proclamaciÃ³ de la pubilla i hereu
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/390/festa/major/campdevanol/proclamacio/pubilla/her
eu) ; ballada de la dansa
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/391/festa/major/campdevanol/ballada/dansa) ; la
Rematada (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/395/festa/major/campdevanol/rematada)
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/395/festa/major/campdevanol/rematada)
Galeries de fotos 2009
- La Rematada
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/395/festa/major/campdevanol/rematada) (Adrià Costa)
- Ballada de la dansa
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/391/festa/major/campdevanol/ballada/dansa) (Arnau
Urgell)
- Proclamació de l'hereu i la pubilla
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/390/festa/major/campdevanol/proclamacio/pubilla/her
eu) (Arnau Urgell)
- Cercavila gegantera i espectacle d'animació infantil
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/389/festa/major/campdevanol/cercavila/gegants/espe
ctacle/infantil) (Laia Deler)
Galeries de fotos 2008
- Proclamació de l'hereu i la pubilla
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/143/festa/major/campdevanol/proclamacio/pubilla/her
eu) (Arnau Urgell)
- Dansa de la Gala
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/144/gala/festa/major/campdevanol) (Arnau Urgell)
- Correfoc amb els Diables de Ripoll
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/141/correfoc/festa/major/campdevanol) (Arnau
Urgell)
A ?rematar? la festa
Recta final per la Festa Major de Campdevànol. Aquest dilluns hi hagut la segona ballada de la
Dansa i el resultat -quantitativament parlant- encara ha estat més positiu que ahir: 40 segons i 7
dècimes segons el cronometrador oficial.
La darrera nit de festa hi ha el popular ball del confeti però una de les activitats més esperades
queda per dimarts, amb l'arrossada a la font del Querol i la Rematada, amb ?proves divertides
per equips atrevits?. Tot seguit tornaboda fins a la vila amb la txaranga los Labradores. En arribar
a la plaça de la Dansa canó d'espuma i xerinola. A la nit, espectacle piromusicial amb els Diables
de Ripoll i fins a l'any vinent.
Aquest any sí!
Trenta-quatre segons han aguantat els balladors tot aixecant les seves parelles. La primera
ballada de la dansa ha estat un èxit després que l'any passat hi hagués cert desencís
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/6842/gala/estrena/capdansers) en una aixecada que
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va fer figa. La plaça de la Dansa com sempre era plena com un ou i els campdevànolencs s'han
emocionat amb l'element més representatiu de la Festa Major i, segurament, de la mateixa
població. Per segon any el capdanser dominical ha estat Albert Martínez.

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/391/festa/major/campdevanol/ballada/dansa)
La Gala té el seu origen en l'època feudal. El capdanser representa el senyor que podia dansar
amb totes les balladores abans que aquestes ho facin amb la seva parella, un element que ens
recorda "el dret de cuixa". Està formada per tres parts, la Dansa -on el capdanser és el
protagonista-, el ball cerdà i les corrandes -on es produeix l'aixecament de les balladores-. Aquest
aixecament simbolitza el triomf del poble sobre el mal ús i el feudalisme.
El plat fort de la Festa Major
Aquest diumenge arriba el plat fort de la Festa Major. La ballada de la dansa, a partir de les sis.
Abans però, ja s'ha proclamat l'hereu i la pubilla, figura que recau en Pau Castella i Núria Casals.
Un dissabte molt esportiu
La Festa Major de Campdevànol 2009 ja està en marxa. El tret de sortida el va donar el grup de
teatre Jovent Dinàmic amb un pregó que va recórrer amb humor els principals temes de l'actualitat
social i política del municipi. No se'n va salvar ni el "transfuguisme", ni la voluntat de l'Ajuntament
de fer un forat (la piscina) en comptes de tapar-ne, ni la situació del CAP "al capdavall del poble"...
També van rebre els "xaves" amb les "catarates" del torrent de la Cabana o el baby boom que
viu el poble.
Un altre dels plats forts va ser el sopar popular i el concert de desè aniversari del Kol·lectiu
Kampdevànol amb la presència de Gatillazo -amb referència obligada al pregó-, grup del mític
Evaristo de la Polla Récords, així com Eskamot i l'Autista Punk. També es va celebrar la festa de
Live FM.
A l'espera de la ballada de la Gala -diumenge i dilluns- aquest dissabte el torn és per la cultura
popular amb els gegants, els esports (futbol, bàsquet, escalada, tennis...) i ball de Festa Major. El
Kol·lectiu dedica la nit a la música electrònica.

Divendres. Expectació pel pregó
Tret d'inici a la Festa Major de Campdevànol. La Gala té aquest divendres una activitat molt
esperada, el pregó a càrrec del grup de teatre Jovent Dinàmic. La crida a viure cinc dies de festa serà
a la plaça de la Dansa a partir de dos quarts d'onze. Abans ja hauran començat les activitats com el
sopar del Kol·lectiu Kampdèvanol -que celebra deu anys organitzant la seva Festa Major- o la
inauguració de les exposicions.
La nit serà de ?crestes?, i és que el concert d'enguany del Kol·lectiu és una aposta total pel punk,
amb Gatillazo com a cap de cartell, grup encapçat pel mític Evaristo de la Polla Records.
Prèvia. Campdevànol ho té tot a punt per festejar la Gala
Tant els dansaires de la Gala (foto) com la resta de veïns de Campdevànol ho tenen tot a punt per
celebrar la Festa Major. El gruix d'actes comencen el divendres al vespre i s'allarguen fins al
dimarts. Cinc dies amb desenes d'actes entre els quals destaquen el concert del Kol·lectiu
Kampdevànol -que celebra deu anys-, l'elecció de l'hereu i la pubilla, les cercaviles dels grallers, les
sardanes, els esports i la Rematada. Tot això però, queda eclipsat per la ballada de la Gala, tant
diumenge com dilluns, símbol de la Festa Major i del municipi.
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- Programa complet de Festa Major
(http://www.grupnaciodigital.com/redaccio/publicitat/Programa%202009.pdf) (pdf)

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/144/gala/festa/major/campdevanol)
Dijous 17 de setembre
VII Concurs de Pintura Ràpida Coll i Bardolet. Tot el poble (matí)
Divendres 18 de setembre
VII Concurs de Pintura Ràpida Coll i Bardolet. Tot el poble (matí)
Inauguració de les exposicions. Visita al Centre cívic i a la sala Molí. Hi haurà un petit refrigeri.
Centre cívic i sala Molí (19:00)
Sopar de Festa Major. Organitzat pel Kol·lectiu Kampdevànol. Can Ribalaigua (21:30)
Pregó de Festa Major a càrrec del grup de teatre Jovent Dinàmic. Plaça de la Dansa (22:30)
Concert 10 anys del Kol·lectiu Kampdevànol: Escamot (hardcore/punk metal-Ripoll); Gatillazo
(punk-exmembres de la Polla Records) i L'Autista Punk (Punk/Rock-Ribes de Freser). Carpa de
can Ribalaigua (23:30)
Festa Live. Organitza: Live FM, Ràdio Municipal de Campdevànol. Sala Diagonal (23:30)
Dissabte 19 de setembre
VII Concurs de Pintura Ràpida Coll i Bardolet. Tot el poble (matí)
Partits de futbol base. Organitza: Unió Esportiva Campdevànol. Zona esportiva (9:30 a 14:00)
XXX Campionat de Tenis a Campdevànol. Organitza: Club Tenis Campdevànol. Zona esportiva
(10:00 a 13:00)
Votació de la pubilla i l'hereu de Campdevànol. Plaça Clavé (11:00 a 13:00)
Jornada de Portes Obertes de la Llar d'Infants El Barrufet. Exposició de fotografies d'antics
alumnes (11:00h a 13:00)
Repic de campanes anunciant la Festa Major des del campanar de l'església de Sant Cristòfol de
Campdevànol (12:00)
V Campionat d'Escacs de Campdevànol. Sala Casino (16:00)
VI Concurs de Botifarra. Hi haurà servei de bar. Organitza: Kolectiu Kampdevànol. Carpa de can
Ribalaigua (16:00)
Partit de futbol de Segona Regional: U.E. Campdevànol-Vall del Ges. Camp de futbol (16:00)
Partits de Bàsquet. Organitza: C.B. Campdevànol. Zona esportiva (16:30)
Obert d'escalada. Hi haurà diversos estants promocionals i servei de bar. A les 9 sopar popular.
Rocòdrom (16:30)
Cercavila pels carrers de la vila amb els grallers i geganters. Sortida des de la plaça Clavé (17:00)
Jornada de Portes Obertes de la Llar d'Infants El Barrufet. Exposició de fotografies d'antics
alumnes (17:00h a 19:00)
Retransmissió de Live Fm amb entrevistes en directe i Power Selection. Plaça Valldemossa (17:00
a 20:00)
Votació de la pubilla i l'hereu de Campdevànol. Plaça Clavé (18:00 a 20:00)
Animació infantil amb Jordi Tonietti i l'espectacle ?Tren de cançons?. En acabar, Entrega de premis
del VIII Concurs de Pintura Ràpida de Campdevànol La Gala i del IV Concurs de Dibuix Infantil.
Plaça de la Dansa (18:30)
Missa de la vigília a la parròquia de Sant Cristòfol (20:00)
Audició de sardanes a la amb la cobla Vila de la Jonquera. Plaça de l'Església (22:00)
Final de l'Obert d'escalada i tot seguit concurs de llançaments nocturns. Rocòdrom (22:00)
Ball de Festa Major amb l'Orquestra Cimarron (ball d'envelat) i el grup Trafic. Preu popular: 5
euros. Sala Diagonal (23:00)
Nit de DJ's amb Bombionic (electro/techno-Blau Club Girona), Ten lines (minimal/techno-Tona) i
Dj Stambay (Hartek-Bad Mushroms). Gratuït. Organitza: Kol·lectiu Kampdevanol. Carpa de can
Ribalaigua (23:00)
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Diumenge 20 de setembre
Matinada amb els grallers de Campdevànol i xocolatada elaborada pels veïns de Campdevànol. Tot
el poble (07:00)
Missa solemne de Festa Major, amb l'acompanyament de l'Orfeó Badaloní i la interpretació de la
Missa d'Eugene Butler. En acabar viatge virtual amb cançons d'arreu del món. Església parroquial
(11:30)
Proclamació de la Pubilla i l'Hereu i tot seguit audició de sardanes-vermut a càrrec de la cobla Ciutat
de Terrassa. Plaça Clavé (12:30)
Retransmissió de Live Fm amb entrevistes en directe i Power Selection. Plaça Valldemossa (17:00
a 20:00)
Ballada de la Gala i audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Plaça de la Dansa
(18:00)
Concert amb l'orquestra La Chatta. Preu popular: 3 euros. Sala Diagonal (19:30)
Audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa. Plaça de la Dansa (22:00)
Ball de gala amb l'Orquestra La Chatta. Gratuït. Sala Diagonal (24:00)
Dilluns 21 de setembre
Activitat per als menuts, ruta dels petits bandolers. Organitza: Agrupament Escolta Cau dels
Vàndals. Plaça de la Dansa (11:00)
Missa pels difunts de la parròquia. Seguidament recitació de poesia a càrrec de Mn. Climent Forner,
rector de Viver i Serrateix. Església Parroquial (11:00)
Ballada de la Gala amb la cobla Ciutat de Girona. Tot seguit sardanes. Plaça de la Dansa (18:00)
Concert amb l'Orquestra Selvatana. Preu popular: 3 euros. Sala Diagonal (19:30)
Audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. Plaça de la Dansa (22:00)
Ball del confeti amb l'Orquestra Selvatana i Virus. Preu popular: 5 euros (inclou bossa de confeti).
Sala Diagonal (24:00)
Dimarts 22 de setembre
Arrossada popular. Venda de tiquets a l'Ajuntament. Font del Querol (14:00
La Rematada (proves divertides per equips atrevits). Tot seguit Tornaboda de la Font del Querol
amb la Charanga Los Labradores i a l'arribar a la plaça de la Dansa canó d'espuma i xerinola. Font
del Querol (16:00)
Missa. Residència geriàtrica (16:30)
Gran espectacle piromusical de fi de festa a càrrec dels Diables de Ripoll. Can Ribalaigua (22:00)
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