
Ja està a punt la programació de la Festa Major? 

Sí, ja està enllestida. Sempre hi poden haver canvis      

d’última hora, ja que de vegades els artistes es veuen 

obligats a fer algun canvi d’agenda, però està definit. 

 

Què podem esperar de la propera Festa Major? 

La Festa Major d' enguany serà una festa transversal, 

amb activitats per a totes les edats i per a tots els gus-

tos. Hi haurà concerts, teatre, esport, espectacles infan-

tils, accions solidàries, ball, cultura popular, etc. El nostre 

objectiu és que tots els camprodonins i camprodonines 

s’hi sentin representats, ja siguin famílies amb nens, 

joves o persones grans. És per això que hem plantejat 

una programació que combina de forma equilibrada el 

contingut de caràcter tradicional amb propostes més 

novedoses i atrevides. La nostra voluntat és que la gent 

surti al carrer i ocupi les places del poble. En aquest sen-

tit, hem apostat per descentralitzar una mica les activi-

tats i donar joc a nous escenaris, més enllà de la Plaça 

del Dr Robert. I a fi de fomentar aquesta transversalitat 

de públic i edats, també hem decidit ajustar els horaris 

d’algunes activitats, fent-les més accessibles a tothom. 

És el cas, per exemple, del Ball de Festa Major, en el que 

darrerament ja no hi participaven parelles de persones 

grans perquè començava massa tard... Enguany comen-

çarà a les 21h en lloc d’a les 0.00h. 

 

Què destacaries del programa de Festa Major? 

Uuf, és complicat... Hi ha moltes coses! Destacaria acti-

vitats diferents per a cada tipus de públic... Pel que fa a 

concerts, l’agenda està apretadíssima. Com a més 

"canyeros" tenim l’Orquestra Diversiones i Germà Negre, 

així com Els Bazaga' s, David Mateos, Wombo' s... Si 

pensem en les famílies i la canalla, jo destacaria l’espe-

ctacle Ambaukatunabia, la gimcana i la festa de l’escu-

ma. A nivell de cultura popular, hem programat sardanes, 

cercaviles, l’encesa de la foguera de Sant Joan... Ah! I 

tindrem l’ocasió de veure, per primer cop des de la seva 

restauració, els Gegants de Camprodon. Estaven molt 

malmesos i els hem portat a restaurar a un taller espe-

cialitzat que ha fet molt bona feina. Convido tothom a 

sortir a veure’ls, fan goig! I per als que els agradi ballar 

una música una mica més tradicional, comptarem amb la 

Cobla Principal de la Bisbal i l’Orquestra Girasol, entre 

d' altres.  Sense oblidar l’elecció de l’Hereu i la Pubilla 

2016, un moment sempre especial i emocionant que des-

perta molta il·lusió entre el col·lectiu més jove. 

 

S’ha optat per eliminar el bici crucis . Per què? 

Perquè creiem que es tracta d’una activitat que fomenta 

de manera excessiva una forma de beure no gaire salu-

dable i afavoreix l’aparició de comportaments incívics 

que, alhora, no són un bon exemple per als més joves ni 

contribueixen a una millor Festa Major. La festa ja pre-

senta l’oportunitat -cada nit, per exemple- de combinar 

la diversió amb l’alcohol i, per això, considerem que no 

calia mantenir una activitat en què el protagonista fos el 

binomi consum d’alcohol-circulació amb un vehicle (la 

bici). Sabem que aquesta és una decisió que pot no 

agradar a alguns col·lectius de joves del poble, a qui des 

del primer moment se’ls ha convidat a buscar activitats 

alternatives, però com a equip de govern hem de procu-

rar per la responsabilitat col·lectiva, la cura de l’espai 

públic i la promoció  d’actituds saludables. 

 

Quin paper jugaran les entitats en aquesta Festa Major? 

Tant les entitats com els veïns i veïnes són essencials 

perquè aquesta Festa funcioni, ja que la seva participa-

ció és imprescindible perquè cada activitat es pugui dur 

a terme amb èxit. A banda d’aquesta realitat, hi ha enti-

tats que s’impliquen d’una manera especial en la Festa i, 

fins i tot, organitzen iniciatives elles mateixes que aju-

den a enriquir i fer més diversa l’oferta lúdica i cultural 

del programa. Durant la Festa Major es demostra una 

vegada més la riquesa del nostre teixit associatiu, el seu 

paper actiu en les cites importants de Camprodon i la 

seva estima per la vila. Enguany des de l’Ajuntament hem 

volgut apostar fort per aquesta implicació del teixit so-

cial camprodoní en l’organització i dinamització de les 

activitats. De fet, una de les activitats que hem introduït 

de bell nou és la gimcana del dilluns 20, en què la partici-

pació es farà per colles... Estic segura que serà un dels 

moments més sonats de la Festa Major! No vull desvet-

llar les proves que hi haurà, però, només a tall d’exemple, 

diré que es podrà recórrer tot el carrer València lliscant 

per damunt d' un tobogan gegant d’aigua muntat per a 

l’ocasió. 
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