


El pregó de la Festa serà a càrrec del doctor Jordi Berdala. 

Pel dinar a la font, cal seguir les recomanacions i recollir el tiquet a turisme.

Pots penjar la bandera de Sant Patllari de l'any passat per animar la Festa! 

Als concerts cal respectar les mesures de seguretat i els grups bombolla.  

Estrenem espai de concerts a la Mare de la Font.

Per la XtremRace us aconsellem anar ben còmodes i amb banyador a sota ( activitats d'aigua).

Per l'Scape room els grups han de ser de 6 persones SEMPRE. Inscripcions turisme.

Què cal saber de la Festa?

Etiqueta de la festa:

#STPT21

Utilitza aquesta etiqueta i comparteix la festa a xarxes socials.

 @visitcamprodon                                    @ajcamprodon                      @ajcamprodon                          Tel:  972.740.005.        

L'ús del #hashtag implica la cessió a l'Ajuntament de Camprodon del dret de reproducció de les imatges de

Festa.

La festa

Comparteix Festa!



Com podeu comprovar en el programa de la Festa aquest any hem augmentat les activitats programades,

però amb prudència i de forma segura. A poc a poc anem tornant a la normalitat, perquè la vacunació

avança a bon ritme, i així podrem assolir la immunitat de grup. Tot i això cal ser prudents i respectuosos amb

aquesta pandèmia que ens ha capgirat la rutina diària a tots. No abaixem la guàrdia, i seguim les

recomanacions del PROCICAT per a cadascun dels actes programats, per avançar i no haver de fer cap pas

enrere. 

Passar-ho bé és compatible amb fer-ho de forma segura; així doncs, visca Sant Patllari i bona Festa Major

per a tothom!

Xavier Guitart Cano
Alcalde de Camprodon

La nostra Festa!



El programa que teniu a les mans no hauria estat
possible sense la col·laboració de persones a títol
individual i empreses del municipi. Donem les gràcies, a
totes elles, perquè ens ajuden a fer la Festa més gran,
solidària i respectuosa, GRÀCIES!!!

Descarrega't el programa de Festa Major al mòbil, i no et perdis res! Escaneja QR

Els agraïments

Al mòbil!



La pregonera de l'any passat, Mª Jesús Alonso, que ens va explicar quan va arribar a Camprodon i sobre la

seva vinculació amb la Llar d'infants. Una entitat que ja ha celebrat el 50è aniversari. 

El poble va decidir que Aina Ferrés i Joan Verdaguer es convertissin respectivament en Pubilla i Hereu 2020.

La música, el càtering de la font a casa, la gresca i el focs d'artifici van dibuixar una festa 2020 diferent,

adaptada a la situació sanitària que ens va tocar viure, però en la que vam celebrar la Festa en honor del

nostre patró, Sant Patllari 2020.

Gràcies al comportament i respecte de tothom vam poder gaudir d'una Festa sense cap incidència.

Records 2020

Fotografies: Josep Maria Buxasas - Boi







Segona fotografia popular amb mascareta però aquest any, amb ulleres també!

Aquest any us demanem que porteu i us poseu la mascareta, pel bé de tots i totes! També us donarem unes

ulleres de sol, amb les quals us proposem que intenteu canviar la mirada.

Són moltes les desigualtats, els prejudicis i estereotips que es generen al voltant de molts àmbits. Giren

entorn la discapacitat, el gènere, la cultura i fins i tot, simples pensaments.

Cada dia són més les situacions de violència masclista que es fan visibles, les situacions de discriminació per

raó de sexe o/i gènere i/o els prejudicis cap aquelles persones que tenen unes capacitats diferents.

Us animem a aturar-vos a pensar en totes elles, a anar més enllà, a no jutjar i no quedar-nos aturats ni

aturades davant aquestes injustícies.

Munta't la Festa, posa't les ulleres i CANVIA LA MIRADA!

Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Camprodon

A la Fotografia, comença el Camvi de Mirada



Si quan vaig entrar a formar part de l'Ajuntament de Camprodon m'haguessin dit que les festes majors que

em tocaria viure com a regidora, serien amb tantes restriccions, no m'ho hauria cregut.

I aquí estem, davant la segona Festa amb certes limitacions, si bé és cert que aquest any  podrem gaudir-ne

una mica més que l'any passat.

La Covid-19 no només ens ha afectat en l'àmbit social i econòmic; hi ha molts altres camps que s'han vist

perjudicats, entre ells, la salut mental. Necessitem gaudir, sentir a la gent que ens envolta i poder reviure

totes aquelles emocions que ens generava la celebració del nostre patró. El neguit dels concerts, el caliu de

les colles d'amics, el retrobament amb la família, aguantar dia i nit per no perdre'ns detall, les primeres

emocions dels infants, el sentiment de pertinença... i que bé que s'hi estava!

És per això que hem apostat per aconseguir una celebració que s'acosti a tot el que havíem viscut abans.

Cert és que encara que la situació sanitària hagi millorat, no podem abaixar la guàrdia, però sí que podem

intentar viure la Festa i sentir-la com a tal, tot i que no puguem fer tot allò que voldríem.

Concerts a l'aire lliure, vermut musical, espais nous, activitats noves i moltes ganes de poder muntar-nos una

festa amb seny i alegria a la vegada.

Camprodonins i camprodonines, el que teniu a les mans, està pensat per a tots i totes vosaltres

Berta Sunyer Carrasco
Regidora de Festes

Amb seny i Alegria 





647 59 15 04

isevnclarer@yahoo.es

Can Romanços

Merceria, joguines i objectes
 de regal!

Camprodon
TEL: 972 740 883









 Tel: 972740384

Ctra de França S/N- 17868

Molló  Girona

info@costabona.com

tel://972740384
mailto:info@costabona.com




C/ Maragall, 1
17867 Camprodon
TEL:605 22 79 78





Pamy intel·ligents
Obre i tenca les portes amb el mobil

Otorgar permisos d'entrada personal
 Defineix el calendari en el que el pany funcionarà

entrada i sortida

































Carretera Camprodon A Rocabruna S/n, sn
17867 Rocabruna Girona/Gerona (España)

 

 Can Pujol de Rocabruna, s/n, 17867
Camprodon, España 

 

Apartament acollador i lluminós
a 5 minutes del centre, ideal per

a families I parallels.
Dades contacte: Adrià 630 64

92 08
adriadelrio@gmail.com



Jordi Bueno 
Vall de Camprodon

TEL:618 84 24 22

Desitg
em  una  bona

festa
  major!



Des de l'Ajuntament de Camprodon demanem a tots els veïns i veïnes que compliu les normes de seguretat,

de distància i d'higiene que ens demanen les autoritats sanitàries.

Gràcies a tots per la vostra comprensió i col·laboració!

Les condicions:

Porteu 
mascareta

Mantingueu
la distància

Renteu-vos 
les mans

Bona Festa Major!!




