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La Regidora de Cultura i Festes exposa els avantatges que suposa per a 
Camprodon el fet que la jornada inaugural del Clownia Festival es dugui a terme 
en el marc de la Festa Major de Sant Patllari i fa un repàs de les novetats incloses 
a la #STPT17.

Sis dies ininterromputs de diversió i un ampli 
ventall d’activitats. Quines novetats presenta la 
Festa de Sant Patllari per a aquest 2017?

Tindrem una Festa Major que pretén arribar a 
tots els públics, petits i grans, veïns i veïnes de 
Camprodon i visitants que tindrem al municipi. 
Així doncs, es fa difícil destacar només algunes 
propostes, ja que el cartell d’activitats és molt 
ampli i variat amb l’objectiu que tothom hi pugui 
participar i s’ho pugui passar d’allò més bé.

Comencem amb un sopar a la fresca, a la Plaça de 
la vila, obert a tothom i que serà el punt de partida 
del ‘Troba’t a la festa’. Tot seguit, l’espectacle 
Remember dance permetrà contemplar les 
perícies dels ballarins i, fins i tot, els més atrevits 
podran afegir-se a les coreografies. Al llarg de la 
nit, a més, es farà la votació de l’hereu i la pubilla 
en un acte amb moltes sorpreses. L’endemà, ja 
durant el dimecres 21, el Grup de Joves liderarà 
la tarda i la nit organitzant el correbars i una 
actuació musical. Després d’un dijous il·lusionant, 
i potser havent dormit poques hores, durant el 
divendres 23 de juny tindrem una nova cita amb 
la Gimcana de Sant Patllari, una proposta en la 
qual els participants gaudirem dels racons més 
emblemàtics del poble fent activitats lúdiques i 
amenes per equips.

Ja durant el cap de setmana, el dissabte es faran 
actuacions per a tots els gustos i, al vespre, el 
grup Teatrus Rotondus del Casal Camprodoní 
estrenarà l’obra ‘Intensa-ment. Comèdies de tots 
els temps’, una producció en la qual fa molt de 
temps que hi treballen i ens entusiasma poder-ne 
veure el resultat. Tampoc ens oblidem dels actes 
tradicionals catalans, ja que el ball de sardanes 
servirà per tancar una Festa de Sant Patllari molt 
comple

Per què el lema d’enguany és ‘Troba’t a la Festa’?

La Festa de Sant Patllari és i ha de ser de tothom 
i per a tothom, una oportunitat per viure a fons el 
poble de Camprodon, per conviure i per compartir. 
Són dies de retrobament amb els veïns, amics, 
família i coneguts... el lema ‘Troba’t a la Festa’ és un 
gran pretext per iniciar d’una manera immillorable 
l’estiu i per posar punt final als exàmens de final 
de curs. Enguany, a més, hem preparat un joc 

perquè puguem descobrir racons amagats de 
Camprodon que normalment no acostumen a ser 
fotografiats. Animem a la ciutadania a utilitzar 
l’etiqueta #STPT17 i compartir  imatges a les 
xarxes socials per tal de mostrar amb orgull el 
nostre patrimoni i tradicions.

Què representa per a Camprodon el fet que la 
jornada inaugural del Clownia Festival se celebri 
en el marc de la #STPT17?

Més enllà de l’aparador que simbolitza per al poble, 
l’objectiu ha estat en tot moment sumar esforços 
i complementar aquests dos esdeveniments, que 
són referents a la comarca, i, en el cas del Clownia, 
també al país. Poder portar grups de primera fila 
del panorama català a la Festa de Sant Patllari 
és una gran oportunitat que només ha estat 
possible gràcies a l’esperit constructiu de totes 
les parts i les ganes d’enriquir cadascuna de les 
festes. Aquest fet, a més, ha permès enfortir les 
nostres relacions amb Sant Joan de les Abadesses 
després d’un treball conjunt i en positiu.

Serem amfitrions dels Clownians, els donarem la 
benvinguda a Camprodon, els podrem explicar 
que estem de Festa Major i que al migdia del dia 
22 tot el poble dina al meravellós entorn de la 
font de Sant Patllari i baixa pels carrers demanant 
aigua. Quina millor manera hi ha per trobar-se 
a la festa?

Quin paper tindran les entitats i associacions 
en la Festa de Sant Patllari?

Camprodon compta amb un important teixit 
associatiu, que fa una feinada enorme i que 
dedica moltes hores a enriquir les cites importants 
del municipi amb la seva col·laboració. Al marge 
de representar un aprenentatge mutu, treballar 
conjuntament amb les entitats del poble en 
l’organització i dinamització de la Festa de Sant 
Patllari ha permès enfortir els vincles existents 
i demostra, una vegada més, la importància 
i riquesa del nostre teixit associatiu. Gràcies 
a la seva implicació el programa contempla 
activitats diverses i de qualitat, per això el seu 
paper és clau perquè la festa esdevingui un nou 
èxit organitzatiu i de participació. 


