
1



2



3

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Veïns i veïnes de Campllong,

Arriba la Festa Major al nostre poble. La 
Festa sempre ha tingut entitat i rellevància. 
Crec que tot i els diferents actes que fem al 
municipi al llarg de l’any, la Festa conserva 
el seu encant i és un esdeveniment esperat 
per molta gent del poble, a més de ser una 
tradició secular que cal preservar, conser-
var i incentivar. 

A Campllong, la Festa està organitzada per 
una Comissió de gent jove que treballa  amb 
el suport de l’Ajuntament. A aquesta colla 
que organitza la Festa (que cal dir és am-
pliable a tothom qui hi vulgui ser, tothom 
hi és esperat), cal agrair-los  l’esforç en la 
confecció del programa i la seva execució. 
Un treball aconsellable per a tothom, per 
aprendre relacions humanes i voluntariat. 
A tots els que hi sigueu, espero que us ho 
passeu molt bé. Gràcies per ser-hi.

La Festa Major és una activitat que engloba 
tot el municipi. Fem festa quan ens posem 
al voltant de la taula amb parents i amics i 
quan gaudim dels  espectacles de carrer o 
anem a la plaça a gaudir del programa. En 
qualsevol lloc deixem que l’actitud de Festa 
Major ens ompli i ens faci que ens ho pas-
sem més que bé!!! Un any més, la Festa està 

plena de multitud d’actes per a totes i tots, 
per a més grans i més petits... gaudim-ne!!!

Fem que la Festa sigui per a tothom qui ens 
vulgui acompanyar però sobretot que sigui 
per als campllonencs/ques, per als seus fa-
miliars, amics i convidats. En definitiva, us 
desitjo a tots una molt bona FESTA MAJOR!!!
                          
L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

Estem de festa! 
La Comissió de Festes estem molt contents de presentar-vos, un any més la programació 
d’activitats d’enguany! Activitats per a més grans i més petits, per a tots els gustos ja que 
la Comissió de Festes, a part de ser sinònim de gresca i xerinola, també tenim ganes de fer 
coses per al poble. Enguany seguim al peu del canó amb una nova proposta que té per ob-
jectiu aconseguir engrescar els campllonencs i campllonenques a participar dels diferents 
actes i activitats que us estan esperant aquests dies de Festa Major. Bona Festa Major!

Comissió de Festes
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Ara ja farà un any que la colla Gegante-
ra de Campllong va estrenar una nova in-
dumentària. Aquest canvi coincideix amb 
els 10 anys de la colla consolidada. El nou 
vestuari inclou unes camises grogues molt 
xules, tal i com po-
deu veure a les fo-
tos!

Aquest any hem es-
tat molt constants 
amb els nostres 
assajos setmanals 
i això ens ha per-
mès ampliar una 
mica més el reper-
tori musical de la 
colla.  Tot plegat, 
hem ampliat tam-
bé el calendari de 
sortides. Així doncs, 
a més de les cer-
caviles que formen 
part dels actes prò-
piament de Cam-
pllong, durant aquests propers mesos 
també participarem en diferents esdeveni-

COLLA GEGANTERA DE CAMPLLONG
ments organitzats pels pobles del voltant.  
Us convidem a venir a les  trobades on no-
saltres serem representant al nostre poble: 

Setembre: Festa Major de Vidreres i Festa 
Major de Riudarenes.

Octubre: Festa de 
l’Aigua de Caldes de 
Malavella.

Novembre: 
Cercavila multitudi-
nària inclosa dins el 
programa de les Fi-
res de Girona.

Trobada Giroestany 
a Llagostera.

Bona Festa Major 
i us animem a se-
guir-nos i a gaudir 
entre tots dels balls 
d’en Quirze!

Colla Gegantera de Campllong
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Com sempre, l’AE Campllong intenta donar 
a conèixer el poble per les nostres contra-
des i aquest any no ha estat diferent. Hem 
participat en marxes benèfiques com l’On-
cobike i l’Oncolliga, en d’altres amb objec-
tius personals o de grup com Pedals de Foc 
NonStop o la Transpir.
 
També col·laborem sempre amb la Marató 
de TV3 amb una pedalada per Campllong i 
pobles veïns on enguany hem estat uns 25 
ciclistes. Com ja sabeu, fem també una ca-
minada cada primer diumenge de novem-
bre i, al vespre, una castanyada per fer una 
mica de festa de la tardor. Enguany hem 
tingut 240 participants i cada any anem 
sent més.
 
Des de sempre organitzem sortides soci-
als, on tothom qui vulgui pot apuntar-se, 
que ajuden a fomentar el companyeris-
me i el bon rotllo en l’esport i, per des-
comptat, ho reguem amb un bon esmor-
zar per explicar les nostres experiències. 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CAMPLLONG
Al febrer d’aquest any el club va organit-
zar la Marxa ciclista de BT, la 2a Hivernal 
de Campllong Memorial Joan Vergara, que 
va ser un gran èxit amb 340 ciclistes i vam 
tenir molt bones crítiques. Esperem al 2020 
poder repetir i consolidar aquesta marxa.

Els nostres socis van participant en moltes 
de les marxes i curses ciclistes del nostre 
voltant. Van assolint reptes personals 
participant en maratons d’un dia o de 
diversos, en grup o individualment. Podrí-
em destacar La Pirinexus, La Volcat Costa 
Brava, Pedals de Foc NonStop i d’altres. 
Igualment, no deixem de participar a les 
clàssiques com ara La Purito, L’Esperxada, 
La Irati i moltes més.

Durant l’any anem fent comanda d’equi-
pacions tant de ciclisme com de running i 
aquest any també hem fet samarretes del 
Campllong. Si hi esteu interessats, al web 
podeu veure’n els dissenys i demanar el 
que us agradi.                       

Sortida de la 2a Marxa hivernal Marxa d’Albons amb el club

Presentació de la temporada 2019
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CAMPLLONG

Pel que fa a la secció de tennis taula de l’AE 
Campllong, ha acabat a temporada amb 
molt bones sensacions. Enguany, els dos 
equips federats del CTT Campllong han 
competit a les categories de Primera i Se-
gona divisions territorials de Girona. 

L’equip de Segona, amb els mateixos inte-
grants que l’any anterior, s’ha consolidat 
a la categoria, assolint la dotzena posició 
final. De cara a l’any vinent reforçarem 
l’equip amb l’objectiu de poder lluitar per 
les primeres places. 

L’equip de Primera divisió va iniciar la tem-
porada amb l’ambiciós propòsit d’aconse-
guir l’ascens a la categoria Preferent i l’es-
plèndida segona plaça final ens ha permès 
assolir aquest objectiu. A més, hem incor-
porat nous joves jugadors al club que s’han 
iniciat en la pràctica del tennis de taula.

Finalment, afegim que el proper dissabte 7 de 
setembre organitzarem el 9è Torneig de Ten-
nis Taula de Campllong, amb competició per 
a jugadors federats i aficionats dins dels actes 
de la Festa Major. Hi esteu tots convidats!

Us volem animar a practicar l’esport que 
més us agradi. Des de l’Associació Esportiva 
us podem ajudar amb el que us calgui, 
podeu contactar amb nosaltres a l’e-mail 
de l’associació o bé al web. Igualment, si 
voleu participar en algun dels actes que 
organitzem o en els quals col·laborem, hi 
esteu convidats. La secció de tenis taula 
sempre busca jugadors nous i a la secció 

de ciclisme sempre hi sereu benvinguts, hi 
esteu tots convidats.
 
L’AE Campllong us desitja una Festa Major 
plena de gresca i xerinola!

AE Campllong (1992)
aecampllong@gmail.com
www.aecampllong.cat

Partit de dobles de primera Torneig Festa Major 2018

Gent del club fent la ruta de 4 dies a Salòria Sortida solidària de la Marató de TV3
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Durant tot l’any, un grup de persones ju-
bilades ens ajuntem a berenar un cop a 
la setmana i celebrem junts sants i ani-
versaris. L’últim dimecres de cada mes 
fem un dinar i s’afegeixen a la colla per-
sones dels pobles del voltant. Aquest dia 
arribem a ser una trentena de persones 
reunides. A la nostra etapa de la vida, va-
lorem molt la companyia. El fet de poder 
compartir aquestes estones és  molt sig-
nificatiu per a nosaltres.

La Festa Major és l’esdeveniment més 
important del poble. Ens agrada perquè 
s’hi fan moltes activitats diferents però, 
sobretot, perquè ens agrada la com-
panyia, retrobar-nos amb gent que fa 
temps no hem vist, gaudir amb la família 
i els amics. 

Impossible no recordar com eren les fes-
tes temps enrere... Abans les famílies es 
reunien per Festa Major, la preparació 
del menjar des de la matança fins a l’ela-
boració dels canelons, l’arròs, el rostit i 
altres delícies que només és gaudien el 
dia de la festa. 

A la nostra època de joventut no hi ha-
via tanta facilitat de transport però per la 
Festa Major tothom es mobilitzava com 
podia des de diferents punts del territori 
i la família es reunia. Era tot un esdeveni-
ment. Ara, la cosa ha canviat. Tenim mol-
ta més facilitat de transport i la família es 
pot reunir en qualsevol moment de l’any. 

Tampoc no fa falta preparar-ho tot a 
casa. Ara l’economia permet que anem 

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
tots a un restaurant, sense complicaci-
ons... Però tot i així, la Festa Major se-
gueix sent un moment important per la 
gent del poble, un motiu d’alegria i cele-
bració per a tota la família.

Som una generació que ha viscut uns 
canvis molts grans. Hem passat dels car-
ros i  tartanes a un cotxe a cada casa i 
gairebé per persona. Abans, tots érem 
pagesos, teníem bestiar i horta... Ara, les 
noves generacions no estan tant lligades 
a la terra. 

Amb el desenvolupament de les tecno-
logies, la vida de les noves generacions 
ha millorat en tots els aspectes: econo-
mia, medicina, educació, accés al conei-
xement, etc. La vida ha canviat molt i ens 
hi hem hagut d’adaptar. 

Nosaltres érem una generació que  viví-
em amb molt poc però érem feliços, pot-
ser més que ara, més que aquestes ge-
neracions que ho tenen tot... Sembla que 
l’abundància, les aspiracions i els desitjos 
no s’acaben mai, són com un pou sense 
fons. A vegades no recordem que el més 
valuós no és el que tenim sinó a qui te-
nim. La saviesa es NO voler, el que NO 
necessites.

Sempre s’ha dit que la vellesa és una eta-
pa de saviesa. Potser és el record de tan-
tes vivències. Com diuen: “L’experiència 
és la mare de la ciència”. Per tot això, si 
haguéssim de donar un consell a les no-
ves generacions ens venen al cap algu-
nes idees:
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• Respectar la gent que pensi el contrari. 
Comprèn aquells que pensin diferent, no 
els refusis.

• Revalorar la vida espiritual ja que ens 
ajuda a afrontar millor la mort i les pro-
blemàtiques de la vida en general. 

• Perdonar i estimar és més important 
que tenir raó.

• Entendre que serem lliures quan gover-
nem la nostra vida.

• Un somriure no significa l’absència de 
problemes, sinó l’habilitat de ser feliç da-
munt d’ells.

Us dediquem aquestes frases perquè 
darrera la seva simplicitat revelen una 
gran veritat. Recordeu-les, integreu-les a 
la vostra vida i segur que us facilitaran el 
camí. 

Per acabar, us regalem una petita oració 
que esperem que us agradi tant com a 
nosaltres:

“Concedeix-me, Déu meu, serenitat per 
acceptar les coses que no es poden 
canviar; valor per canviar el que puc 
canviar. I saviesa per conèixer-ne la di-
ferència”.

Casal de jubilats de Campllong

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
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AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
El Tractoret, un espai on els nostres fills i filles 
passen molt de temps. Molts dies es podria 
dir que és la seva segona casa. I és que sabem 
que allà fan el possible perquè així s’hi sentin. 

Ràpid, més ràpid del que voldríem, ha pas-
sat el temps i ha arribat el final de curs. Per 
alguns i algunes el seu últim curs a la llar 
d’infants. Deixaran aquesta etapa per canviar 
d’escola i fins i tot de poble! Coneixeran nous 
nens i nenes i nous mestres però estem se-
gurs que encara que passi el temps en el seu 
inconscient tindran un bon record d’infància 
del seu pas per El Tractoret. 

I aquesta mateixa sort tindran els petits i peti-
tes que ara fan P0 o P1, d’aquí a un any. Que 
guardaran records de totes les experiències 
i aventures que els hi esperen. Aventures pi-
rates aquest any, d’indis com en fa dos o de 
viatjar per molts països i conèixer el món. De 
menjar hamburguesa amb patates com au-
tèntics cowboys, ballar la dansa del ventre i 
flamenc. Convertir-se en grans genis com 
Dalí, Miró o Gaudí. Les passejades buscant 
cargols, bassals per saltar o anant a veure ga-
llines i, sobretot, la més important: buscant el 
tió. Festes i festivals, la sortida a la granja… i 
la gran varietat d’activitats i experiències que 
els hi ofereixen dia a dia.

Les famílies donem suport al projecte educa-
tiu de la llar a través de l’AMPA, participant en 
totes les activitats que s’organitzen: la castan-

yada, el Tió i la festa de Nadal, les disfresses 
de Carnaval i la rua, l’excursió a la Granja i la 
festa de final de curs. Entre totes i tots orga-
nitzem uns bons berenars on no falten mai ni 
les coques ni la fruita! 

Aquest curs estem molt contents perquè 
des de l’AMPA s’ha iniciat el projecte pati i 
algunes famílies han fet una gran feina per 
oferir més recursos al pati pels nens i nenes. 
De moment s’han penjat tubs de colors a les 
baranes de les parets del pati amb els que els 
nens i nenes poden jugar. Es regala a la llar 
una cuineta d’exterior per promoure el joc 
simbòlic i de cara el curs que ve també tenim 
els materials per muntar un petit hort amb 
palets. També s’ha ajudat amb el mobiliari de 
l’ambient de contes de l’entrada de la llar.

Per acabar, volíem donar les gràcies a les fa-
mílies que tant s’impliquen en el bon funcio-
nament d’aquesta petita comunitat educativa 
que és la llar i que dediquen el seu temps per-
sonal en benefici dels nens i nenes. Gràcies! 
I evidentment a l’equip de professionals d’El 
Tractoret per seguir innovant i sorprenent dia 
a dia! Per educar com molt bé diuen, amb el 
cor! Gràcies doncs també, de tot cor! 

Com vam dir l’any passat, el reconeixement 
més gran és la felicitat i l’alegria amb què tor-
nen a casa cada dia els nostres nens i nenes.

AMPA de la Llar d’Infants El Tractoret
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HEREUS I PUBILLES
ELISENDA SANTALÓ
 
Aficions: 
Llegir, mirar sèries, jugar a 
tennis, passar bones estones 
amb els amics i viatjar.

Què t’agradaria ser en el 
futur?
M’agradaria dedicar-me a la 
recerca mèdica per tal que 
les persones tinguin una vida 
millor.

Pel·lícula preferida:
 “Una cuestión de tiempo” i, 
sense dubte, qualsevol de la 
saga de Harry Potter.

La cançó que més t’agrada:
 “Be alright”, de Dean Lewis.

Quin és el record més en-
tranyable que tens de la 
Festa Major de Campllong?
Tots, no hi ha res millor 
que gaudir d’un bon con-
cert i activitats a les festes 
del teu poble i amb bona 
companyia.

ERIC SERRA
 
Aficions
Dibuixar, jugar a futbol i tatuar.
 
Què t’agradaria ser en el futur?
Tatuador, pintor.

Pel·lícula preferida:
“Creed 2”.

La cançó que més t’agrada:
“Nonchalant”.
 
Quin és el record més en-
tranyable que tens de la 
Festa Major de Campllong?
La pluja que va caure les fes-
tes passades i, tot i així, com 
ens ho vam passar de bé.

DAVID PUIGDEVALL

Aficions
Les meves aficions son els co-
txes, motos i tot el que esti-
gui relacionat amb el món del 
motor.

Què t’agradaria ser en el 
futur?
En un futur m’agradaria ser 
mecànic de competició de 
motos.

Pel·lícula preferida:
“Fast and furious 8”.

La cançó que més t’agrada:
 “Changes”, de 2Pac.

Quin és el record més en-
tranyable que tens de la 
Festa Major de Campllong?
Els jocs que fèiem amb els 
veïns davant de casa.

Elisenda Santaló

Eric Serra

David Puigdevall
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HEREUS I PUBILLES
multinacional.
 
Pel·lícula preferida:
“Bohemian Rhapsody”.
 
La cançó que més t’agrada:
“Nuvole Bianche”, de Ludovi-
co Einaudi.
 
Quin és el record més en-
tranyable que tens de la 
Festa Major de Campllong?
Pintar el carrer amb guixos 
quan era petita.

CRISTINA BATLLOSERA

Aficions
M’agrada cantar, el teatre, la 
fotografia i quedar amb els 
amics.

Què t’agradaria ser en el futur?
Educadora social

Pel·lícula preferida:
“Herois”.

La cançó que més t’agrada:
“Lemon tree”, de Fools Gar-
den.

Quin és el record més en-
tranyable que tens de la 
Festa Major de Campllong?
La cercavila dels gegants, so-
bretot, encara que pintar al 
carrer i la cursa de cargols 
sempre era el que més il·lusió 
em feia.

ANNA SUREDA
 
Aficions
M’agrada escoltar música i 
viatjar.
 
Què t’agradaria ser en el fu-
tur?
En el futur m’agradaria ser 
veterinària,  ja que m’encanta 
tot el que està relacionat amb 
els animals.

Pel·lícula preferida:
“Una Pareja de Tres” i “Aqua-
man”.

La cançó que més t’agrada:
“Sweet But Psyco”, de l’Ava 
Max.
 
Quin és el record més en-
tranyable que tens de la 
Festa Major de Campllong?
Me’n recordo de quan jo,la 
Marta i la meva germana gran, 
la Maria, anàvem a fer la bici-
cletada i també quan partici-
pavem a la cursa de cargols, 
era molt entretinguda.

ESTHER ZÚÑIGA 

Aficions:
M’agraden el cotxes, quedar 
amb els amics i tot el món de 
la música.

Què t’agradaria ser en el futur?
Directora d’una empresa 

Anna Sureda

Esther Zúñiga

Cristina Batllosera
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HEREUS I PUBILLES
MARTA SUREDA

Aficions
M’apassiona la música i descobrir grups 
nous. També cantar, quedar amb els amics, 
sortir de festa i sobretot viatjar.

Què t’agradaria ser en el futur?
En un futur m’encantaria dedicar-me a la 
psicologia ja que en gran part ens permet 
entendre com ens comportem i pensem les 
persones. Un camí, des del meu punt de 
vista, molt útil per ajudar els altres.

Pel·lícula preferida:
“Acero puro”.

La cançó que més t’agrada:
No em puc  decidir entre “High Hopes” de 
Panic! At The Disco o “Someone you lo-
ved”, de Lewis Capaldi.

Quin és el record més entranyable que 
tens de la Festa Major de Campllong?
Recordo que quan jo i la meva germana 
Anna érem petites ens ho passavem d’allò 
més bé participant a la cursa de cargols, a 
la bicicletada i també a la festa de l’escuma.

ÀFRICA MARINÉ

Aficions:  
Les meves aficions són tot allò relacionat 
amb l’art, il·lustrar, pintar, sobretot amb 
aquarel·les. També m’agrada molt el sen-
derisme per la muntanya, fer excursions 
amb els amics i el caiac per mar o per riu.

Què t’agradaria ser en el futur?
M’agradaria ser il·lustradora, de contes in-
fantils, cartells...

Pel·lícula preferida:
“Captain Fantastic”.

La cançó que més t’agrada:
No tinc una cançó preferida, però m’encanta 
la música catalana, sobretot Els amics de 
les arts, Oques grasses... A part d’això, 
m’agrada tot tipus de música.

Quin és el record més entranyable que 
tens de la Festa Major de Campllong?
No tinc un record en concret,. Cada any 
m’ho he passat molt bé a les bicicletades, 
anant amb els amics a les festes, escoltant 
els grups que venen…

Marta Sureda Àfrica Mariné
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Hola! Soc l’Àngel Cuberta Teixidor, 
nascut el 25 de juliol del 2018. Els meus 
pares son l’Àngel i la Ruth. 

Hola! Soc l’Ona Puget Pitirimova, 
nascuda el 21 de setembre del 2018. 
El meu germà gran es diu Aniol i els 
meus pares són l’Àngel i la Maryna. 

Hola! Soc en  Guiu Freixas i Suy, 
vaig néixer el dia 10 de desembre 
del 2018 i tinc dues germanetes: la 
Jana i la Carlota. Els meus pares són 
la Mireia  i en Jaume. 

Hola! Soc la Juna 
Camps Tubert, nascu-
da el 31 de desembre 
del 2018. El meu ger-
mà gran es diu Arau 
i els meus pares són 
l’Oriol i la Paula.

NAIXEMENTS
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EL CASAL D’ESTIU DE CAMPLLONG
Hola, som els Joves del Casal de Cam-
pllong, tots d’entre 11 i 14 anys i us ex-
plicarem què fem durant el mes de juliol 
al casal. Els nostre objectiu aquest any és 
organitzar-nos tota l’acampada que fa-
rem l’última setmana de juliol. 

Per aconseguir-ho, intentem guanyar 
diners venent llimonada, mojitos 0’0 i 
coques fetes per nosaltres al mercat de 
Cassà. També venem números pel sorteig 
d’una panera que hem fet nosaltres ma-
teixos recollint productes de molts esta-
bliments col·laboradors. 

Durant el casal fem activitats i decidim 
on anem, com hi anem i, sobretot, què 
voldrem fer allà (activitats, rutes, visites...) 
També fem tallers de cuina amb fogonets 
per poder cuinar nosaltres mateixos du-
rant la sortida.

Durant el casal també anem un dia a la 
setmana a la piscina per refrescar-nos, 
un altre amb bicicleta i el que més ens 
agrada és fer jocs i activitats al pavelló 
del poble. 

Joves del Casal de Campllong
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DIVENDRES, 16 D’AGOST 
- 22:00 h: Caminada nocturna pels 
entorns de Campllong. En acabar, 
coca i ratafia.

 
DILLUNS, 19 D’AGOST 
- 17:30 h: Moments de conte, amb 
Gemma Gumbau. A la Biblioteca 
del Local Social de Campllong. En 
acabar, berenar per a tots els par-
ticipants.

 
DIMARTS, 20 D’AGOST 
- 17:30 h: Tarda lúdico-artística a 
les sales polivalents del Local Social.

 
DIMECRES, 21 D’AGOST 
- 17:30 h: Festa de l’Escuma. A la 
pista. En cas de pluja, aquesta acti-
vitat es suspendrà.

 
DIJOUS, 22 D’AGOST 
- A partir de les 20:30 h: SERVEI DE 
SOPARS: Vine a sopar a la fresca!

- 21:30 h: Nit de música a la fres-
ca amb el grup EL CIGARRITO DE 
DESPUÉS. A la plaça de l’Església. 

DIVENDRES, 23 D’AGOST  
- 18:00 h:  Repicament de campa-
nes d’inici de la Festa Major.

- 18:00 h: Sigues creatiu! A la pla-
ça de l’Església (fins a 12 anys). 

- 19:00 h: 13a Cursa de cargols. A 
la plaça de l’Església. 

- A partir de les 20:30 h: SERVEI DE 
SOPARS: Vine a sopar a la fresca!

- 22:00 h: Cantada d’havaneres a 
càrrec del grup L’EMPORDANET. 
A la plaça de l’Església. Obsequi de 
cremat per a tots els assistents.

- 00:00 h: Concert Jove amb el grup 
ELS CATARRES i DJ JORDI MB. A 
l’esplanada del darrere del pavelló.

 
DISSABTE, 24 D’AGOST 
- 18:00 h: Cercavila amb la Co-
lla Gegantera de Vidreres, la Colla 
Gegantera de Caldes de Malavella, 
la Colla Gegantera la Salle, la Colla 
Gegantera de l’Escola Puig d’Ar-
ques, els Capdrics de l’Escola Aldric  
i la Colla Gegantera de Campllong.

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA MAJOR
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PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA MAJOR
- De 20:30h a 22:30 h: SOPAR PO-
PULAR.  A la plaça de l’Església.
Preu: 7 € / 6 € menors de 12 anys 
(tiquets anticipats: 6 € adults i 5 € 
menors de 12 anys a l’Ajuntament 
o al Local Social fins el dia 20/08).
Menú adults: Amanida + torrada 
amb pinxo o botifarra o llom + ai-
gua/vi + gelat.
Menú infantil: Torrada amb pinxo 
o botifarra o llom + aigua + gelat

- 22:00 h: Ball de festa amb el grup 
BOOGIE WOOGIE.

- 00:30 h: Concert amb els grups SEN-
SE SAL i MASOVERA BARBUDA. 

 
DIUMENGE, 25 D’AGOST 
- 12:00 h:  Missa amb  acompa-
nyament vocal i petit concert en 
acabar a càrrec de la SUSANNA 
DEL SAZ. En acabar, vermut als jar-
dins de l’Església.

- 17:30 h: Animació infantil. Es-
pectacle “La Xerinola d’en Rikus”,  
amb en Rikus i les Barretines. Als 
jardins de l’Església.

- 19:00 h: Sardanes, amb l’actuació 
de L’ORQUESTRA SELVATANA. 
Als jardins de l’Església.

- 20:00 h: Concert amb l’actuació 
de L’ORQUESTRA SELVATANA. A 
la plaça de l’Església. Entrades: 6€.

- 20:30 h: SERVEI DE SOPARS: Vine 
a sopar a la fresca!

- 22:00 h: Ball de festa amb L’OR-
QUESTRA SELVATANA. A la plaça 
de l’Església.

 
DILLUNS, 26 D’AGOST 
- 17:30 h: Ruta amb  bicicleta pel 
poble i, en acabar, berenar per a 
tots els assistents. *És obligatori 
portar casc.

- 20:30 h: SERVEI DE SOPARS: Vine 
a sopar a la fresca!

- 21:30 h: Nit d’espectacle amb EL 
MAG XEVI. A la plaça de l’Església.

 
DISSABTE, 7 DE SETEMBRE 
- 15:30 h: 9è Torneig de Tennis 
Taula de Campllong. A les sales 
del Local social (programa a part). 
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DIVENDRES, 23 D’AGOST

Els Catarres
Els Catarres són un grup de música català d’estil 
pop-folk compost per Èric Vergés i Jan Riera, 
d’Aiguafreda, i Roser Cruells, de Centelles. Amb 
la cançó «Jenifer» van saltar a la fama l’estiu 
de 2011. “A la gent li agrada la nostra forma 
d’escriure cançons properes i alegres que parlen 
del dia a dia, de les coses que ens passen a tots. 
Fem una música que no busca alliçonar sinó des-
pertar somriures, fer que la gent s’ho passi bé i 
posar un toc de color en una realitat que és sovint 
massa grisa”.

L’Empordanet
Havaneres i cançó de taverna.
L’Empordanet: “Ens sentim representants d’una 
renovació generacional amb la vocació de cantar 
els repertoris que al llarg dels anys han esdevin-
gut més tradicionals o bé aquelles cançons que 
corren el perill de quedar en l’oblit. Això no treu 
que vulguem mirar de reüll al futur incloent al 
repertori cançons de composició pròpia, potser 
algunes d’elles amb ritmes poc o gens habituals 
en les cantades, però amb una continuïtat sonora 
que les encaixa perfectament”.

DIJOUS, 22 D’AGOST

El Cigarrito de Después és una formació circo-
musical nascuda el desembre de 2014, concre-
tament entre Girona i Banyoles amb un sol pro-
pòsit: gaudir i fer gaudir! Des de l’essència més 
rumbera fins a la fusió més trencadora la qual 
es pot escoltar en el seu nou treball “Fuego i 
Zeniza”. Aquest grup es caracteritza per la seva 
barreja de sensacions que van des de la tristesa 
més profunda fins a l’alegria més fogosa. Vine i 
no et quedaràs indiferent!

El Cigarrito de después
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Boogie Woogie

Sense sal

DISSABTE, 24 D’AGOST

El conjunt Boogie Woogie es va iniciar 
l’any 1990 a Banyoles. Durant els primers 
8 anys van funcionar com a duet, teclats i 
bateria. Actualment el grup el formen cinc 
músics. 

El seu repertori inclou des dels balls de 
saló mes clàssics fins als ritmes més ac-
tuals. A més, també poden oferir una se-
lecció dels temes de sempre i jazz, molt 
adients per a música ambiental. Això els converteix en un grup molt versàtil i els podeu trobar 
tant en una gran Festa Major, en una sala de balls de saló, en un càmping o en qualsevol restau-
rant amenitzant una celebració.

Carregats d’optimisme i alegria a l’escenari, 
executen a la perfecció un repertori fresc 
i actual de pop folk festiu amb detalls de 
música electrònica i sons llatins dominant 
l’espai temps amb connexió directa amb el 
públic i la força dels 8 instrumentistes dalt 
de l’escenari. Aquest grup creat a Terrassa 
al 2010 no ha parat des d’aleshores, guan-
yant un grapat de concursos i acompan-
yant a grans bandes ja reconegudes.

DJ Jordi MB
Jordi MB va néixer el 1980 a Tossa de Mar. 
Amb només 16 anys comença professio-
nalment a treballar com DJ a la Costa Bra-
va. Dos anys més tard es convertiria en el 
resident més jove que ha passat per la sala 
Millennium de Sils, Girona. A partir d’aquí 
comença a treballar de manera itinerant 
i participa en la programació de sales de 
tota la península. Al 2003 va ser nominat 
com a Millor DJ revelació d’Espanya als premis “Deejaymags”. La música llatina és un camp que 
Jordi MB explora en els últims anys i sense dubte no et deixarà indiferent.
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En Rikus és un divertit pastor de la mun-
tanya que amb la seva barretina i la seva 
guitarra ofereix un fantàstic espectacle 
d’animació infantil als menuts.  Prepareu-
vos per a un espectacle farcit de cançons 
populars i de collita pròpia, danses exòti-
ques, jocs ritmats, trens, cadenes, rotlla-
nes, teles gegants, globus de colors, para-
caigudes, gomes elàstiques i confeti, molt 
de confeti!

Susanna del Saz

La Xerinola d’en Rikus

DIUMENGE, 25 D’AGOST

Susanna del Saz , cantant i productora 
gironina especialitzada en concerts , es-
pectacles i esdeveniments musicals tant 
de caire operístic com popular. Nascuda a 
Girona. Realitza els seus estudis musicals 
al conservatori Isaac Albéniz de Girona. 
Al 2006 és convidada a actuar a la Canta-
da d’Havaneres de Calella de Palafrugell,  
retransmès per TV3 en directe. El mateix 
any també actua al festival “Musicant” de 
Campllong amb un repertori de lied ca-
talà noucentista i música contemporània 
catalana.

Masovera barbuda
La Masovera Barbuda és un grup de ver-
sions musicals format per 6 joves amb 
moltes ganes de menjar-se el món. Des 
de l’any 2014 versionem grans èxits de 
tots els temps i fem ballar, cantar i pas-
sar-s’ho bé a la gent que ens ve a veure 
a festes de tot tipus de les comarques gi-
ronines.
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L’Orquestra Internacional Selvatana és la 
formació ideal que no pot faltar en una 
festa major de prestigi, ja que ofereix un 
ampli ventall de possibilitats musicals i 
d’espectacle, que van des del concert clàs-
sic fins al ball de gala. 

L’ànim de renovació constant d’aquesta 
formació de Cassà ha comportat la in-
corporació de joves intèrprets i cantants 
amb una gran preparació musical que, al 
costat de noms de prestigi que ja formen 
part de la història de la SELVATANA, fan 
que dia a dia la formació cassanenca, que ja té 104 anys d’experiència i segueix assolint èxits 
en cada actuació, sigui una de les punteres de les comarques gironines i imprescindible en les 
grans festes. 

DILLUNS, 26 D’AGOST

Selvatana

Popular il·lusionista, empordanès univer-
sal, ha estat un dels artistes gironins més 
polifacètics. És autor del primer llibre de 
màgia escrit en català, “El Meu Món Mà-
gic” i també del llibre “Petita Història de 
l´Il·lusionisme”. Rècord Mundial i Rècord 
Guinness de conducció de cotxes amb els 
ulls tapats, fundador de “Mags Sense Fron-
teres” i “Mans Màgiques del Món”, orga-
nitzador d´importants festivals màgics in-
ternacionals així com d´exposicions. És el 
creador de “La Casa Màgica”, primer Mu-
seu de Màgia a l´Estat i considerat el més 
gran d´aquesta temática al món. Professor de màgia, conferenciant, director i presentador del 
primer programa de màgia per a ràdio, ha enregistrat vídeos didàctics de màgia. Col·laborador a 
diferents revistes i setmanaris, creador d´articles màgics per la mainada com “La Llibreta Màgica”.
 
Personatge ben conegut per haver actuat més de 500 vegades a la TV. Considerat el degà i més 
internacional dels mags catalans, Medalla d´Or de la Sociedad Española de Ilusionismo, Estrella 
d’Or del The Magic Circle d´Anglaterra, Premi FISM per la seva dedicació i treball a favor de l´Art 
de la Màgia i molts altres reconeixements i condecoracions.

Il·lusionista Xevi
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CRISTINA BATLLOSERA I MAR CARRERA, INTEGRANTS 
DEL COR GERIONA

Nascut l’any 2001 a l’Escola Municipal de 
Música de Girona, Cor Geriona és un cor 
gironí de veus blanques format per setze 
noies sota la direcció d’Imma Pascual. Amb 
més de quinze anys de trajectòria, el seu 
repertori recorre des de la música clàssica 
fins a cançons populars, passant per ban-
des sonores i espirituals negres.

El Cor Geriona és reconegut pel seu color 
uniforme i per tractar amb molt de respecte 
i tacte tots els estils i continguts musicals, 
cuidant-ne tots els detalls i matisos. En els 
darrers anys, ha estat nombrat Cor Oficial 
de l’Auditori de Girona.

L’any 2001 es va crear la coral Geriona In-
fantil i és a partir del 2005 quan, davant la 
necessitat de donar continuïtat a aquest 

cor, es crea el Cor Geriona Juvenil, el qual 
posteriorment es dividiria en Geriona Juve-
nil i Cor Geriona.

L’any 2013, Cor Geriona va participar al 
programa televisiu “Oh Happy Day” en el 
qual varen quedar semifinalistes. Aquesta 
experiència els va portar la popularitat i 
l’estima del públic. És en aquest moment 
on el projecte Geriona agafa el cos i la 
força per treballar un conjunt de tres for-
macions: Geriona Infantil, Geriona Juvenil 
i Cor Geriona.

Cor Geriona combina la constant formació 
i aprenentatge de les seves components 
amb innombrables actuacions en escenaris 
de renom, passant així a un nivell professi-
onal.
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CRISTINA BATLLOSERA I MAR CARRERA, INTEGRANTS 
DEL COR GERIONA
Actualment, el Cor Geriona té dues cam-
pllonenques que en formen part: la Cristi-
na Batllosera i la Mar Carrera. La Cristina, 
al Cor Geriona i la Mar, al Geriona Juvenil. 
Així que aprofitarem per conèixer més de la 
seva experiència musical. 

Quant fa que us agrada cantar? O que us 
dediqueu a la música? 
M: A mi des de petita m’ha agradat la mú-
sica i des que tenia 3 anys he estat practi-
cant-la com a extraescolar. Cantar era una 
cosa que sempre m’havia agradat però no 
va ser fins que feia 1r d’ESO que vaig co-
mençar a cantar amb Geriona Juvenil.

C: Jo mai no m’hi havia dedicat ni n’havia 
fet classes però fa un parell d’anys em va 
cridar l’atenció, així que em vaig apuntar a 
classes de cant i seguidament vaig entrar a 
la coral. Però tot era només per curiositat.

Quan fa que vau entrar al Cor Geriona? 
M: Fa 3 anys, és a dir, quan tenia 13 anys.

C: Fa un any i mig, més o menys.
 
Què sou? (mezzo, soprano, contralt...)
 
M: Faig segones veus, o sigui, que estic en-
tre mig de mezzo, soprano i contralt.
 
C: Igual que la Mar, també faig segones veus, 
encara que se m’etiqueta més com a mezzo. 

Heu participat en la gravació d’algun 
disc?
 
M: Si, el primer any que vaig estar amb Ge-
riona Juvenil vam tenir l’oportunitat de gra-

var “El noi de la mare” que està dins del disc 
de “Nadal a veus”.
 
C: No, mai no he coincidit dins la coral 
mentre es grabava cap disc.

Assegeu i feu concerts regularment? És 
complicat de combinar amb els estudis? 
M: Per mi és bastant fàcil poder-m’ho com-
binar. Estic amb Geriona Juvenil i assagem 
cada dimarts dues hores durant el curs es-
colar i de concerts en fem potser 3 a l’any.

C: Assajo els dimarts i divendres dues ho-
res, encara que divendres es fan classes 
de tècnica vocal i vaig a totes les que puc. 
Sempre hi ha mesos de més o menys con-
certs però en fem 15 o 20 a l’any. És per 
això que potser depèn del cap de setma-
na. Si hi ha més exàmens o menys, és més 
complicat tenir temps per tot.

Un lloc on hagueu assajat que us hagi 
impactat?
 
Les dues coincidim amb l’Auditori de Bar-
celona. S’hi va fer una cantada conjunta 
amb cors joves d’arreu de Catalunya i im-
pressionava molt tant la sonoritat del lloc 
com la quantitat de gent involucrada.
 
Musicalment com us veieu en el futur?
 
M: Jo sempre he vist la música com a hob-
bie i en un futur pot ser que la segueixi 
practicant però no crec que m’hi acabi de-
dicant, però mai no se sap.

C: M’encantaria seguir amb cor Geriona 
encara que, igual que la Mar, veig la música 
més com a hobbie que com a res més.
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CAMPLLONG, UN POBLE PETIT, UN MUSEU GRAN
L’any 2008 va néixer a Campllong el Museu 
d’eines antigues i oficis tradicionals de Cam-
pllong. Actualment, en el seu fons hi ha més 
de 1.600 peces/eines catalogades, totes elles 
restaurades o semi-restaurades, procedents 
de donacions  de particulars o empreses. Per 
això totes les peces estan exposades amb el 
nom  dels seus donants i l’estat de conservació 
en què es troba.

Les peces són exposades per famílies o grups 
en àmplies exposicions de carros i carretes, 
màquines de segar, engrunar, ventar, garbe-
llar, col·leccions de bàscules, jous, màquines 
sulfatadores, arades, brabants, xerracs, dalles, 
volants, falçs, eines per treballar l’hort...

Pel que fa als oficis antics com poden ser el 
ferrer, el carreter, el llauner i molts d’altres, s’in-
tenta fer una reproducció de com era la seva 
feina i el seu vestuari fins i tot la reconstrucció 
d’un molí fariner.

La restauració de totes aquestes peces com-
porta un procés molt laboriós de neteja i res-
tauració  amb tractament anticorcs a la fusta, 
protector i envellidor, tractament antiòxid al 
ferro, etc. per tal de deixar aquestes eines en 
un estat òptim de conservació per a ser expo-
sades.

L’altre objectiu del Museu és el d’ensenyar i 
difondre el treball de la terra i la vida de pagès 

de molts anys enrere, quan la vida a les masies 
era treballar al camp de sol a sol, sense festius 
ni hores extres remunerades.

Al matí “trencar” el cuc, després a la fresca, 
conrear la terra. L’esmorzar a l’ombra del pare 
amb la carmanyola i el porró amb la llonganis-
sa o el pernil de la matança del porc i vi de la 
bota del racó.

A l’estiu a les hores de sol es buscaven feines 
no tan feixugues com treballar al camp ja que 
els animals, bous i mules, tampoc no podien 
aguantar tanta calor.

Havent dinat no podia faltar la migdiada a la 
païssa o a un lloc fresquet. Sense deixar de 
banda que matí i vespre s’ha de donar menjar 
i beure a tots els animals de la casa.

Al vespre, a la taula llarga amb l’escon a la 
paret, tothom a sopar: avis, pares i fills. Tot 
això amb la llum de carbur o el llum d’oli 
penjat a la paret. Per allargar la vetllada es 
feia rotllana engrunant o triant fesols i expli-
cant anècdotes.

Bé, doncs tot això és el que el museu vol en-
senyar sobre la vida de la nostra gent gran i 
com hem crescut molts de nosaltres. Que no 
es perdi en la memòria la manera de viure dels 
nostres pares, avis i besavis i de tota la gent 
del camp, les seves eines i els seus costums. 
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ENTRETENIMENTS
SOPA DE LLETRES

TROBA LES DIFERÈNCIES
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ENTRETENIMENTS

SOLUCIONS

LABERINT

SUDOKUS
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MUSICANT: XVI FESTIVAL DE MÚSICA DEL PAÍS
Us convidem a quatre agradables vetllades musicals al poble de Campllong. Quatre 
nits d’agost amb músiques cuinades a les terres catalanes amb ingredients de qua-
litat i de proximitat. 

Melodies i paraules  amb gust i aroma de paisatges, creativitat i emocions singu-
lars. Que us vagi de gust!

Dimarts 27 d’agost
Jardins de l’església, a les 21:30 h.
TOTI SOLER I GEMMA HUMET

Música i poesia a càrrec d’aquests dos 
artistes. Una forma personal i sensible 
de compondre, interpretar i posar veu a 
poetes com són Joan Salvat, Papasseit, Ovi-
di Montllor, Ma Mercè Marçal, Joan Vinyoli 
entre d’altres. Una petita gran festa per als 
sentits.

Dimecres 28 d’agost
Local Social, a les 21.30 h.
ALIDÉ SANS + CARLES BELDA.
“HENERÈCLA”

Una ventada indomable d’aire fresc baixa 
de les muntanyes de la Val d’Aran per 
abraçar l’escenari amb sinergia artesana i 
electro acústica entre dues llengües: músi-
ca i occità-aranès. 

Amb “Henerècla”, l’espurna dels ritmes 
càlids i instintius prenen la sala per deixar 
anar, al natural, una creació feta de de 
l’apoderament propi de l’artesana que tre-
balla amb cura la seva obra única.
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MUSICANT: XVI FESTIVAL DE MÚSICA DEL PAÍS
Dijous 29 d’agost
Jardins de l’església, a les 21:30 h.
JORDI MOLINA

El tenora i compositor Jordi Molina pre-
senta el seu projecte més personal fins 

DIVENDRES 30 d’agost
Pl. Catalunya, a les 21:30 h.
ELS PETS

Després de cinc anys d’ençà el seu da-
rrer disc, Els Pets tornen al escenari amb 

la força de la mà d’un nou treball dis-
cogràfic. Amb una escenografia acura-
da i amb trànsit musical cap a un pop 
més refinat i menys festiu presenten un 
treball juganer, eclèctic i lluminós. Una 
connexió musical estreta amb el públic 
per a un esdeveniment musical molt es-
pecial.

al dia d’avui.

Fa uns anys va fer un pas endavant que 
considerava necessari a nivell artístic i 
vital perquè una tenora liderés un grup 
que interpreta música de nova creació. 
Composicions pròpies amb una clara vo-
luntat de penetració social.



49



50

LA RECEPTA
L’Angeleta de Can Teixeras fa més de 30 anys 
que fa ratafia. Va començar a fer-ne arran de 
la seva germana Montserrat que vivia a Bes-
canó i allà hi havia més tradició de fer-ne. 

Ens explica que el primer any hi va posar moltes 
nous, 10 o 12, i a mig fer les va anar traient ja 
que la seva germana li va dir que era una “ani-
malada”  i ens explica que si les nous són cali-
fornianes, per 3 litres d’anís amb 2 i mitja n’hi 
ha prou i si les nous són autòctones amb 2 n’hi 
ha prou ja que les d’aquí són més amargants. 

Des del primer any participa al concurs de ra-
tafia de la Fira de Campllong i ha tret 5 pre-
mis: 2 primers, 2 segons i 1 tercer. Tot i que 
el primer any no la hi van ni seleccionar ja 
que no sabia que per presentar-la havia de 
ser molt clara i filtrada i no va passar el pri-
mer tall. Però va insistir i el segon any la va 
tornar a presentar (la mateixa) ben filtrada i 
va guanyar el primer premi. 

Anem per la recepta: Angeleta, com comencem?
“Amb 3 litres d’anís dolç (el compro al celler  
de Cassà, de la Nuri de Can Llop). Hi posem 
herbes i flors seques i verdes: 

Les herbes seques les vaig collint durant tot 
l’any i  són: (el número del costat del nom són 
els brincs).
Rosa de pastor (de roser de bosc),  candeles 
de pi (2), acàcia (un pessic), clavell (5 per litre), 
sàlvia (un pessic), flor de codony (un grapa-
det), flor d’encens (2), arn blanc (grapadet), 
engreixa-porcs (4), fenc (4), calèndula silves-
tre (10), calèndula de jardí (5), flor de cirerer 
(grapadet), flor de nisperer (és la primera que 
s’ha de collir que floreix a la tardor; 1 o mitja), 
roses de jardí (3 o 4), camamilla (grapat), rose-
lles (o pipiripips; 6 o 7), timó (10 o 15), borratja 
(grapadet), violetes de bosc (2 pessics), presó 
(grapat), herba travalera (5), dent de lleó (5 o 
6), trefell (el trobo a la zona de l’església de 
Campllong; grapadet), herbes de Sant Joan 

(força), flor de saüc (2), farigola (grapat), oren-
ga (2), escabaiosa (7 o 8), Mil granes (les trobo 
a l’església de Campllong), til·la (8), flor de sa-
frà (no el safrà, només la flor). 

I les herbes verdes, que amb els anys les tinc 
totes al jardí de casa ja que amb els herbici-
des i les màquines de segar s’anaven pedent: 

Poriol (3), menta de diversos tipus:  xocola-
tera (3), amargant (1), menta de fer sopa (1) 
i menta dolça, llaurer, romaní, ginebroi (3), 
marialluïsa (3), melissa (2) sàlvia (3), orenga 
verda (1), tarongina (1), sajolida (2), herba fet-
gera (2), plantarge bord, flor de malva (gra-
pat), flor de correjola (grapat) i setsangries. 

També hi poso: 
Clau (4), canyella (1), nou moscada (2), cafè (5 
grans o 1 culleradera si és molrat), un pam de 
pela de taronja i un pam de pela de llimona i 
pinya verda (de pinyons).
 
En definitiva, cal posar-hi una mica de tot i no 
gaire de res (riu). Diuen que són 40 plantes i 
40 dies a sol i serena. A casa n’hi posem més 
i també l’hi deixem més dies”.

Per acabar, l’Angeleta em diu que si algú vol 
fer-ne, “que vingui a casa als volts de Sant 
Joan i n’hi ensenyaré”. Gràcies Angeleta i 
molta salut i ratafia.

LA RATAFIA DE L’ANGELETA DE CAN TEIXERAS
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