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SALUTACIÓ DE L’ALCALDESALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Veïns i veïnes de Campllong,

Som a l’estiu i és el temps de la nostra Fes-
ta Major. Serà la primera Festa després de la 
pandèmia que es podrà desenvolupar sen-
se restriccions sanitàries com, per exemple, 
d’aforament o de distància. En tot cas “pru-
dència”, seria el més assenyat.

Molts de nosaltres aprofitem la temporada 
d’estiu per agafar uns dies de descans de la 
feina. La Festa Major és un bon moment per 
gaudir d’unes activitats participatives a tocar 
de casa. L’Ajuntament i la Comissió de festes 
volen oferir-vos unes activitats que en el seu 
conjunt tenen l’ànim de complaure a tothom. 
Almenys aquesta és la voluntat, sempre amb 
respecte pels costums de la resta de conciu-
tadans. 

Desitjo que tothom tingui una bona Festa, 
que fruïm de les activitats programades i, en-
cara més, de la relació amb familiars i amics. 
Després de tant de temps perdut, ara tornen 
aquests dies de música i activitats variades 
per a tota la família.

Aprofiteu per retrobar-vos i gaudir d’aquelles 
tertúlies de Festa Major, de les llargues sobre-
taules tan típiques de les reunions familiars. 
No hem de deixar decaure aquests costums 
i tradicions que formen part de la nostra cul-

tura,  del nostre municipi i de la gent que en 
forma part.

Estem passant per uns moments històrics de 
certa angúnia per tota la conjuntura interna-
cional (Ucraïna, el canvi climàtic, el preus dels 
combustibles i altres). Amb més motius ens 
cal fomentar les relacions entre la gent, per  
refermar el vincle de la nostra comunitat.

Per això, les activitats i serveis que oferim des 
de l’Ajuntament, el local social o la comissió de 
festes tenen l’objectiu de fer poble, crear comu-
nitat, i la Festa Major n’és una oportunitat més.

Aprofito el present escrit per a donar-vos 
ànims a participar activament de la Festa i, si 
en teniu ganes, encara sou a temps de par-
ticipar-hi com a col·laboradors. Segur que la 
Comissió de festes agrairà la vostra implica-
ció personal en allò que pugueu oferir. I si t’hi 
animes, segur que faràs amics i companys 
nous, tot gaudint de les activitats.

Que la Festa sigui per a tothom qui ens 
vulgui acompanyar i, sobretot, desit-
jo que en gaudeixin els campllonecs/
ques, els seus familiars, amics i convidats. 
Us desitjo a tots i totes una bona FESTA MA-
JOR!!!                      
 
L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

Veïns i veïnes, molt bona Festa Major!

Des de la Comissió de Festes hem estat 
dos anys organitzant-nos de manera dife-
rent per adaptar-nos a la realitat que se’ns 
anava presentant –disminuint el nombre 
d’activitats, canviant la programació, ex-
tremant mesures de precaució...- Enguany, 
però, celebrem una Festa Major que recu-
pera la normalitat que coneixíem abans; 

COMISSIÓ DE FESTESCOMISSIÓ DE FESTES
vaja, que aquest any la tornem a fer gros-
sa! Ens retrobem tots per cantar i ballar al 
ritme de la música, per sopar a la fresca, per 
fer esport, per pintar, per cuinar... 

I recordeu! Res d’aforaments! Ens reunim 
totes i tots del 26 al 29 d’agost! Salut i molt 
bona Festa Major! 

Comissió de Festes de Campllong
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Des de la Colla Gegantera encarem la Fes-
ta Major amb el desig que la d‘aquest 2022 
sigui una festa com les d‘abans. Sense mas-
caretes ni sense restriccions d‘aforament als 
concerts, espectacles i sopars. I, evidentment, 
amb una cercavila pels carrers del poble on 
en Quirze, la Marcelina i totes les altres colles 
convidades facin gaudir petits i grans.

Per nosaltres, aquests últims mesos han es-
tat d‘alts i baixos constants. El relaxament 
de restriccions per la covid durant la tar-
dor ens va permetre tocar a Sant Feliu de 
Guíxols, al Museu del Camp i organitzar el 
X Giroestany a finals de novembre. Cam-
pllong va ser l‘amfitriona d‘aquesta troba-
da comarcal, que va reunir una desena de 
colles del Gironès i el Pla de l‘Estany i que 
des del 2020 s‘havia hagut d‘anar ajornant 
arran de l‘esclat de la pandèmia.

La trobada i el dinar de germanor poste-
rior ens va fer tornar a pensar en una cer-
ta normalitat. Però això va durar poc. Per-

COLLA GEGANTERA DE CAMPLLONGCOLLA GEGANTERA DE CAMPLLONG

què l‘increment de contagis i l‘arribada de 
la variant òmicron, ens va condicionar de 
nou el dia a dia. Assajos a les terrasses o a 
l‘exterior, tocar a l‘aire lliure per La Marató 
de TV3, acompanyar els pick-up dels Reis 
Mags pels carrers mentre portaven la il·lu-
sió casa per casa... Per poc que poguéssim, 
es tractava de continuar tocant.

Ara, aquest 2022 ja ha suposat la represa 
de totes aquelles cercaviles que portaven 
massa temps aturades. I també ha permès 
que en Quirze torni a ballar pels carrers 
dels pobles, juntament amb altres gegants. 

De moment, a més de tornar a fer xerinola 
per la Fira de Primavera -com ho trobàvem 
a faltar!- des de la Colla Gegantera també 
hem anat a altres trobades. Al març, vam ce-
lebrar el XI Giroestany al pavelló de Cassà 
(aquí, la pluja ens va fer la guitza); a finals de 
maig, vam anar a Santa Eugènia de Ter per 
celebrar-hi la Vila Gegantera. I a principis de 
juliol, hem anat per primer cop a Calonge.
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COLLA GEGANTERA DE CAMPLLONGCOLLA GEGANTERA DE CAMPLLONG
Des d‘ara fins a finals d‘any, tenim altres tro-
bades al calendari. Però per nosaltres, la Festa 
Major de Campllong sempre serà especial. 
Perquè és la festa del poble i la celebrem amb 
tots vosaltres. Per això, aquest 2022 cridarem 
més que mai: “Torna-la a ballar, Quirze!“

I ja ho sabeu, si algú de vosaltres té ganes 
de passar-s‘ho bé i s‘anima a tocar la gralla, 
el timbal o a portar en Quirze i la Marcelina, 
sereu molt benvinguts!

La Colla Gegantera de Campllong
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Des de l’Associació Esportiva Campllong 
seguim apostant per l’esport associatiu, in-
tentant potenciar les nostres seccions, tant 
de ciclisme com de tennis taula. El club ac-
tualment està format per aproximadament 
un centenar d’afiliats. Recentment i en gran 
part a causa de la pandèmia, el número de 
socis s’ha vist lleugerament incrementat 
i comptem amb gent jove, amb ganes de 
participar i dur a terme les diferents activi-
tats, la qual cosa ens fa ésser molt optimis-
tes de cares al futur de l’entitat.

La secció ciclista del club, el CC Campllong, 
ha sortit molt reforçada i amb moltes ga-
nes després de la parada post pandèmia. 
Una prova important la tenim amb l’èxit de 
participants de la hivernal d’enguany (vam 
arribar al màxim estipulat per l’organització 
de 350), sense deixar de banda les múlti-
ples sortides de club que s’han dut a terme, 
com l’esmorzar a Sant Cristòfol, la Vall d’en 
Bas Attack, Social pels voltants del Santuari 
dels Àngels, la sortida per la Marató... Totes 
amb un èxit remarcable de participació. 

En el tema estrictament competitiu, desta-
quem la gran participació de membres del 
club a la marxa de Sant Jordi Desvalls (club 
més nombrós amb 25 participants). Altres 
curses i marxes destacades on hem partici-
pat son l’Embruixada de Llers, la MTB Cha-
llenge de Girona, les diferents proves de  
La Torcx SP Catalana, diverses proves de 
l’Open Girona, la Hardbike, la Cavallera de 
Sant Joan les Abadesses, la Casserrenca, la 
Marxa Cicloturista d’Amer, La Santa Vall, di-
ferents proves de les Scott Marathon Cup, la 
Oncobike, Marxa Terra de remences, la Pe-
dals de foc non stop, la Volcat Costa Brava, 
La Transrabosenca,  La Volcat d’Igualada, la 
Sea Otter Europe de Girona, La Irati Extrem, 
Mediterranean Epic, Marxa de Vilablareix, 
La Cabronada, La Vinyabike d’Arbúcies, La 
Transpyr 2022 i La 4 Cims de Bagà.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CAMPLLONGASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CAMPLLONG
Destaquem que enguany estrenem nou 
disseny i equipació de ciclisme, amb La 
Selva com a patrocinador principal. Tam-
bé remarquem la important tasca que duu 
a terme la nostra community manager i 
membre del club, la Laura Pibernat. Inten-
tarem acabar la temporada amb la mateixa 
empenta i força. Salut i pedals a tots!

El Club Tennis Taula Campllong arriba al 
final de la temporada 2021-2022 amb un 
balanç d’allò més positiu. Després de dues 
temporades sense poder competir per la 
pandèmia, el repte principal consistia a re-
prendre els entrenaments i la competició. I 
enguany, a causa de diverses baixes de ju-
gadors, ens vam veure obligats a inscriure 
únicament un sol equip, que ha competit 
a la Divisió Territorial Preferent de Girona.

A les primeres jornades vam notar el llarg 
temps d’inactivitat, però ràpidament vam 
anar agafant el ritme competitiu i ha resul-
tat una temporada molt competida i entre-
tinguda. Amb jugadors que no havien com-
petit mai en aquesta categoria, hem plantat 
cara en tots els partits disputats. El format 
play-off final ha resultat molt divertit i hem 
pogut assolir l’objectiu de mantenir la ca-
tegoria. Per la propera temporada la Fede-
ració ens ha informat que s’està plantejant 
molts canvis, tant en el format de lliguetes 
com de partits.

També destaquem que durant aquests 
mesos hem incorporat als entrenaments a 
l’Enric i l’Òscar, que s’han integrat molt bé 
a la dinàmica del grup. Entrenem regular-
ment els dimecres a partir de les 19:30h al 
Local Social, i com sempre tenim les portes 
obertes a tothom qui vulgui venir a passar 
una bona estona jugant a tennis taula.

AE Campllong (1992)
aecampllong@gmail.com
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CAMPLLONGASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CAMPLLONG
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L’accés a l’habitatge, soledat i vellesaL’accés a l’habitatge, soledat i vellesa
  
La problemàtica d’accés a l’habitatge no La problemàtica d’accés a l’habitatge no 
només afecta els joves sinó que cada vega-només afecta els joves sinó que cada vega-
da més també els jubilats. Moltes persones da més també els jubilats. Moltes persones 
grans es queden soles, ja sigui per la mort grans es queden soles, ja sigui per la mort 
del cònjuge, per la impossibilitat de com-del cònjuge, per la impossibilitat de com-
partir habitatge amb els fills o filles o perquè partir habitatge amb els fills o filles o perquè 
no volen perdre la independència. Segons no volen perdre la independència. Segons 
l’IDESCAT, un 19% de les persones entre 65 l’IDESCAT, un 19% de les persones entre 65 
i 79 anys viuen soles i aquest percentatge i 79 anys viuen soles i aquest percentatge 
puja al 36% a partir dels 80 anys.puja al 36% a partir dels 80 anys.

En els últims anys, la societat s’ha adonat En els últims anys, la societat s’ha adonat 
del problema de la soledat no desitjada. del problema de la soledat no desitjada. 
Aquest és un fenomen que una persona viu Aquest és un fenomen que una persona viu 
segons la seva percepció sobre la falta de re-segons la seva percepció sobre la falta de re-
lacions i/o la insatisfacció per les que té. Això lacions i/o la insatisfacció per les que té. Això 
fa que una època tan bonica com la vellesa fa que una època tan bonica com la vellesa 
es transformi en la més llarga i solitària de es transformi en la més llarga i solitària de 
la seva vida. La soledat va molt més enllà la seva vida. La soledat va molt més enllà 
de sentir-se sol o sola. Té un impacte molt de sentir-se sol o sola. Té un impacte molt 
perjudicial sobre la salut de les persones. perjudicial sobre la salut de les persones. 
La soledat afecta més de 150.000 persones La soledat afecta més de 150.000 persones 
grans i  arriba a xifres històriques a Barcelona, grans i  arriba a xifres històriques a Barcelona, 
on una quarta part de la gent gran viu sola.on una quarta part de la gent gran viu sola.

En resposta a aquesta problemàtica estan En resposta a aquesta problemàtica estan 
sorgint diverses alternatives. De fet, aquest sorgint diverses alternatives. De fet, aquest 
va ser un dels temes centrals de les jorna-va ser un dels temes centrals de les jorna-
des participatives organitzades pel Consor-des participatives organitzades pel Consor-
ci de Benestar social a Campllong el dia 26 ci de Benestar social a Campllong el dia 26 
de maig. En aquest escrit us parlaré d’un de maig. En aquest escrit us parlaré d’un 
projecte innovador que hi va aportar un projecte innovador que hi va aportar un 
representant. Es tracta del projecte WAL-representant. Es tracta del projecte WAL-
DEN XXI, impulsat per la cooperativa Sostre DEN XXI, impulsat per la cooperativa Sostre 
Cívic, com al primer habitatge cooperatiu Cívic, com al primer habitatge cooperatiu 
sènior a Catalunya. Consisteix en la rehabi-sènior a Catalunya. Consisteix en la rehabi-
litació d’un antic hotel a Sant Feliu de Guí-litació d’un antic hotel a Sant Feliu de Guí-
xols per reconvertir-lo en 31 apartaments xols per reconvertir-lo en 31 apartaments 
privats i diferents espais comunitaris (sales privats i diferents espais comunitaris (sales 
polivalents, cuina, menjador, biblioteca-or-polivalents, cuina, menjador, biblioteca-or-
dinadors, terrasses, tallers de bricolatge, dinadors, terrasses, tallers de bricolatge, 
magatzem, etc.). Actualment hi ha 9 apar-magatzem, etc.). Actualment hi ha 9 apar-
taments disponibles i es busquen persones taments disponibles i es busquen persones 
que vulguin viure la vellesa d’una manera que vulguin viure la vellesa d’una manera 
activa i autogestionada.activa i autogestionada.

CASAL DE JUBILATS DE CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONGCAMPLLONG
Al districte de l’Eixample a Barcelona, la Fun-Al districte de l’Eixample a Barcelona, la Fun-
dació Llar Compartides també va impulsar dació Llar Compartides també va impulsar 
un projecte que ofereix pisos a persones ju-un projecte que ofereix pisos a persones ju-
bilades que cobren una pensió baixa i viuen bilades que cobren una pensió baixa i viuen 
soles. D’aquesta manera poden viure pagant soles. D’aquesta manera poden viure pagant 
un lloguer just, amb serveis i amb la compa-un lloguer just, amb serveis i amb la compa-
nyia d’altres jubilats.nyia d’altres jubilats.

Un altre exemple: l’Ajuntament de Girona i Un altre exemple: l’Ajuntament de Girona i 
l’empresa social De pis en pis han engegat l’empresa social De pis en pis han engegat 
un projecte d’habitatge col·laboratiu a la un projecte d’habitatge col·laboratiu a la 
ciutat. La iniciativa s’adreça a les persones ciutat. La iniciativa s’adreça a les persones 
grans de Girona i té com a objectiu principal grans de Girona i té com a objectiu principal 
que tinguin companyia unes hores al dia i, que tinguin companyia unes hores al dia i, 
sobretot, que  estiguin  amb una persona de sobretot, que  estiguin  amb una persona de 
confiança a les nits. La idea és que aquestes confiança a les nits. La idea és que aquestes 
persones grans lloguin una habitació del seu persones grans lloguin una habitació del seu 
habitatge a una altra persona gran, adulta habitatge a una altra persona gran, adulta 
de qualsevol edat o a joves, estudiants o de qualsevol edat o a joves, estudiants o 
treballadors. A més, podran rebre ajuda en treballadors. A més, podran rebre ajuda en 
algunes tasques de la llar i obtenir un petit algunes tasques de la llar i obtenir un petit 
ajut del lloguer de l’habitació. Segons dades ajut del lloguer de l’habitació. Segons dades 
facilitades per la Fundació Amics de la Gent facilitades per la Fundació Amics de la Gent 
Gran de Girona, a la ciutat actualment un Gran de Girona, a la ciutat actualment un 
10% de les persones grans viuen soles. La 10% de les persones grans viuen soles. La 
proposta està impulsada per l’empresa so-proposta està impulsada per l’empresa so-
cial De Pis en Pis a través d’una plataforma cial De Pis en Pis a través d’una plataforma 
que posa en contacte persones que bus-que posa en contacte persones que bus-
quen i que ofereixen habitacions en pisos quen i que ofereixen habitacions en pisos 
compartits.compartits.

En conclusió, la vellesa és una etapa per ex-En conclusió, la vellesa és una etapa per ex-
plorar noves vivències, per dedicar-se temps plorar noves vivències, per dedicar-se temps 
a un mateix i per crear nous vincles d’amistat. a un mateix i per crear nous vincles d’amistat. 
És una etapa d’il·lusió. La nostra societat està És una etapa d’il·lusió. La nostra societat està 
canviant contínuament i va bé plantejar-se canviant contínuament i va bé plantejar-se 
què volem per a nosaltres i per als nostres què volem per a nosaltres i per als nostres 
familiars, com podem fomentar una major familiars, com podem fomentar una major 
autonomia i una millor qualitat de vida a la autonomia i una millor qualitat de vida a la 
vellesa. Totes i tots podem fer possible cada vellesa. Totes i tots podem fer possible cada 
vegada més projectes dirigits a respondre vegada més projectes dirigits a respondre 
aquestes preguntes i donar, com a societat,  aquestes preguntes i donar, com a societat,  
millors alternatives a les diverses necessitats millors alternatives a les diverses necessitats 
que tenim com a persones diverses que som. que tenim com a persones diverses que som. 

Angela VergaraAngela Vergara
Tècnica del Casal de jubilats de CampllongTècnica del Casal de jubilats de Campllong
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AFA DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”AFA DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
Aquest juliol tanquem un altre curs a la Llar 
d’infants del Tractoret. Un altre curs marcat 
per normes sanitàries, mascaretes i confi-
naments. No obstant, podem afirmar sen-
se dubtes que ha estat un curs on no han 
mancat els somriures i les il·lusions. Hem 
recuperat festes compartides entre les fa-
mílies com la Castanyada o Carnestoltes, la 
festa dels avis (amb una audiència insupe-
rable) i la festa de final de curs que acabarà 
amb música, botifarres i moltes activitats. 
 
Des de l’AFA volem agraïr a les mestres 
l’esforç , la dedicació, la vocació i tot l’amor 

que ofereixen als nostres infants. Estem 
segurs que tots els nens i nenes de p2 
s’enduran un record inesborrable del seu 
pas per la llar i podem afirmar que aquests 
anys els han enriquit d’experiències que, 
de ben segur, els serviran al llarg de la 
seva vida.

Des de l’AFA del tractoret us desitgem una 
molt bona Festa Major i us convidem a viu-
re-la amb ulls d’infant. De ben segur que 
pot ser molt interessant.

AFA de la Llar d’Infants El Tractoret
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HEREUS I PUBILLESHEREUS I PUBILLES
ABRIL GUILLEM NATÀLIA PUIGDEVALL

Aficions
L’hoquei patins. Hi jugo des dels 3 anys, em fa 
desconnectar i m’agrada molt. També m’agra-
da sortir amb amics i passar temps en família. 

Què t’agradaria ser en el futur?
M’agradaria ser treballadora social. Aquest 
any en començaré a estudiar la carrera i, dins 
aquest àmbit, m’agradaria treballar amb nens.

Pel·lícula preferida:
No tinc pel·lícula preferida, però una que 
m’agrada molt i he vist moltes vegades és 
“Tres metros sobre el cielo”.

La cançó que més t’agrada:
És difícil escollir una cançó que més m’agra-
di, però algun grup català que escolto és “31 
FAM”, o el gènere del reggaeton.  

Quin és el record més entranyable que 
tens de la Festa Major de Campllong?
Un dels records de la Festa Major de quan era 
més petita és la bicicletada. Recordo que hi 
anava amb la família o amics cada any. Tam-
bé m’agradaven molt les curses de cargols, hi 
solia anar amb els meus germans.

Aficions:
En el meu temps lliure m’agrada molt bal-
lar, especialment jazz, mirar sèries i passar 
el temps amb qui més m’estimo.

Que t’agradaria ser en un futur?
En un futur m’agradaria ser enginyera bio-
mèdica ja que m’interessa molt el món de 
la intel·ligència artificial aplicada a la medi-
cina.

Pel.lícula preferida?
La meva pel·lícula preferida des que soc 
ben petita és «Mamma mia».

La cançó que més t’agrada: 
La cançó que més m’agrada és «If ain’t got 
you» de l’Alicia Keys.

Quin és el record més entranyable que 
tens de la Festa Major de Campllong? 
El record més entranyable de quan era pe-
tita és el concurs de pintura a l’asfalt que 
fèiem a la plaça de l’església o les bicicle-
tades que es feien pel poble. 
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HEREUS I PUBILLESHEREUS I PUBILLES
JAN BADOSA QUIM CARRERAS

Aficions:  
Jugar a futbol i sortir amb els amics.

Què t’agradaria ser en el futur? 
M’agradaria treballar de Mosso d’Esquadra.

Pel·lícula preferida: 
«Spider-man: No Way Home».

La cançó que més t’agrada: 
«Enemy».

Quin és el record més entranyable que 
tens de la Festa Major de Campllong? 
En el concert d’Els Catarres, cantar amb tot el 
públic la cançó «Oh Jenifer».

Aficions:  
M’agrada anar amb moto, bici, a la munta-
nya i jugar a videojocs.

Què t’agradaria ser en el futur? 
M’agradaria treballar en alguna feina relacio-
nada amb desenvolupament de videojocs.

Pel·lícula preferida: 
El meu director preferit és Quentin Taranti-
no. Però la meva pel·lícula preferida és «Mad 
Max Fury Road», del director George Miller.

La cançó que més t’agrada: 
Últimament, la cançó que escolto més és  “What’s 
The Difference”, de Dr. Dre, Eminem i Xzibit. 

Quin és el record més entranyable que 
tens de la Festa Major de Campllong? 
Recordo molt la cursa de cargols, anar-hi 
amb la meva àvia i participar-hi.

Em dic Izan González Vilagran i els 
meus pares són en Javier González 
Porcel i la Judith Vilagran Salamaña. 
Vaig néixer el 31 de gener.

NAIXEMENTSNAIXEMENTS
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EL CASAL D’ESTIU DE CAMPLLONGEL CASAL D’ESTIU DE CAMPLLONG
Hola, nosaltres som els infants del Casal de Hola, nosaltres som els infants del Casal de 
Campllong. El casal és un lloc on ens retrobem Campllong. El casal és un lloc on ens retrobem 
els nens i nenes del poble i d’altres llocs i ens els nens i nenes del poble i d’altres llocs i ens 
ho passem súper bé jugant junts. Aquest any ho passem súper bé jugant junts. Aquest any 
hem fet moltes activitats com anar a la piscina, hem fet moltes activitats com anar a la piscina, 
anar amb bicicleta, fer samarretes… anar amb bicicleta, fer samarretes… 

Els hem preguntat als més petits del casal què Els hem preguntat als més petits del casal què 
és el que més els agrada fer en el casal i ens és el que més els agrada fer en el casal i ens 
han dit això:han dit això:

A en Guillem, en Nil i l’Andrea els agrada molt A en Guillem, en Nil i l’Andrea els agrada molt 
pintar mandales i fer samarretes.pintar mandales i fer samarretes.

A en Pau, en Gerard i en Cesc els agrada molt A en Pau, en Gerard i en Cesc els agrada molt 
fer braçalets.fer braçalets.

A en Blai, en Gerard i l’Oleguer els agrada molt A en Blai, en Gerard i l’Oleguer els agrada molt 
fer excursions i anar a la piscina.fer excursions i anar a la piscina.

A l’Ona, la Mireia i la Clàudia els agrada molt A l’Ona, la Mireia i la Clàudia els agrada molt 
jugar a pilota i pintar. jugar a pilota i pintar. 

En el grup de mitjans els hem demanat que ens En el grup de mitjans els hem demanat que ens 
diguin què és per ells i elles el casal i aquestes diguin què és per ells i elles el casal i aquestes 
són algunes de les respostes:són algunes de les respostes:

“És un lloc on ens divertim molt perquè po-“És un lloc on ens divertim molt perquè po-
dem fer moltes activitats”.dem fer moltes activitats”.

“Per mi el casal és molt divertit i m’ho passo “Per mi el casal és molt divertit i m’ho passo 
super bé”.super bé”.

“Per mi el casal ha estat una oportunitat per “Per mi el casal ha estat una oportunitat per 
conèixer nous amics i amigues i estic molt conèixer nous amics i amigues i estic molt 
contenta”.contenta”.

I els grans ens expliquen:I els grans ens expliquen:
“Per nosaltres, cada estiu representa una nova “Per nosaltres, cada estiu representa una nova 
oportunitat de retrobar-nos i passar unes bo-oportunitat de retrobar-nos i passar unes bo-
nes vacances junts. Aquest any, alliberats de nes vacances junts. Aquest any, alliberats de 
les restriccions Covid,  reprenem un projecte les restriccions Covid,  reprenem un projecte 
integrador, que, encara que conservi els seus integrador, que, encara que conservi els seus 
tres grups (grans, mitjans i petits), els fusiona tres grups (grans, mitjans i petits), els fusiona 
en moments puntuals, perquè consolidin va-en moments puntuals, perquè consolidin va-
lors i s’enriqueixin com a persones.lors i s’enriqueixin com a persones.

Al casal, ens agrada l’esport. Per aquest mo-Al casal, ens agrada l’esport. Per aquest mo-
tiu, cada setmana anem a un lloc diferent tiu, cada setmana anem a un lloc diferent 
amb bicicleta, anem a la piscina i proposem amb bicicleta, anem a la piscina i proposem 
una gran varietat d’activitats esportives que una gran varietat d’activitats esportives que 
compaginen jocs convencionals i jocs alterna-compaginen jocs convencionals i jocs alterna-
tius en un conjunt divers i innovador. Ara bé, tius en un conjunt divers i innovador. Ara bé, 
en la nostra programació també incorporem en la nostra programació també incorporem 
manualitats i tallers, atenent els impulsos més manualitats i tallers, atenent els impulsos més 
artístics dels infants; així com una gran varietat artístics dels infants; així com una gran varietat 
de jocs d’aigua per combatre la tediosa calor, de jocs d’aigua per combatre la tediosa calor, 
moltes gimcanes, bastants festes i alguna ex-moltes gimcanes, bastants festes i alguna ex-
cursió.cursió.

Per acabar, confirmem que som un casal com-Per acabar, confirmem que som un casal com-
promès amb el poble i que tenim com a pri-promès amb el poble i que tenim com a pri-
oritat última el benestar dels infants. Per això, oritat última el benestar dels infants. Per això, 
considerem les seves preferències a l’hora de considerem les seves preferències a l’hora de 
planificar i intentem satisfer-les equitativament”. planificar i intentem satisfer-les equitativament”. 
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DIVENDRES 12DIVENDRES 12  
22:00 h: 22:00 h: Caminada nocturna Caminada nocturna pels entorns 
de Campllong. En acabar, coca i ratafia.

DIMECRES 24 DIMECRES 24   
18:00 h: 18:00 h: Sigues creatiu! Sigues creatiu! Al carrer de la Fira Al carrer de la Fira 
(fins a 12 anys).(fins a 12 anys).

DIJOUS 25 DIJOUS 25   
11:00 h a 13:00h i 16:00h a 20:00h: 11:00 h a 13:00h i 16:00h a 20:00h: Festa de Festa de 
l’aigua amb inflables d’aigua, piscina pe-l’aigua amb inflables d’aigua, piscina pe-
tita i canó d’escuma. tita i canó d’escuma. A la pista. En cas de A la pista. En cas de 
pluja, aquesta activitat es suspendrà. pluja, aquesta activitat es suspendrà. 
  
20:00 h: Concurs popular de fer truites. 20:00 h: Concurs popular de fer truites. 
Bases a part.Bases a part.

DIVENDRES 26DIVENDRES 26  
17:00 h: Repicament de campanes de Festa Major.17:00 h: Repicament de campanes de Festa Major.

18:00 h: 18:00 h: 13a Cursa de cargols. 13a Cursa de cargols. Al carrer de la Fira.Al carrer de la Fira.

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

22:00 h: Cantada d’havaneres a càrrec del 
grup LES ANXOVETES. A l’esplanada del 
darrere del pavelló. Obsequi de cremat per a 
tots els assistents.

DISSABTE 27DISSABTE 27  
12:00 h: Animació infantil amb el grup 
AMBAUKA. Al pavelló. 

18:00 h: Cercavila amb la Colla Gegantera de 
Calonge, la Colla Gegantera de Riudarenes, la 
Colla Gegantera de la Salle, la Colla Gegantera 
de l’Escola Puig d’Arques, els Capdrics de l’Es-
cola Aldric i la Colla Gegantera de Campllong.

De 20:30 h a 22:30 h: SOPAR POPULAR, a 
l’esplanada del darrere del pavelló.

Preu: 7€ adults / 5 € menors de 12 anys.
Menú adults: Pa amb pinxo / botifarra/ llom (2 a 
escollir) + patates + aigua/refresc/cervesa+gelat
Menú infantil: Pa amb pinxo o botifarra o llom + 
patates + aigua + gelat.

00:00h Concert Jove amb ITACA BAND + 
MASOVERA BARBUDA + DJ CALVINS. A 
l’esplanada darrere del pavelló.

DIUMENGE 28DIUMENGE 28    
11:00 h:11:00 h: Missa amb acompanyament vocal  Missa amb acompanyament vocal 
de la Coral de Sant Andreu Salou.de la Coral de Sant Andreu Salou.
En acabar, vermut als jardins de l’Església En acabar, vermut als jardins de l’Església 
amb amb actuació actuació a càrrec d’a càrrec d’Anna Pérez i Fon-Anna Pérez i Fon-
so Castillo. so Castillo. 

17:30 h: Tarda de jocs per a tota la família. 
Als jardins de l’Església.

19:00 h: Sardanes, amb l’actuació de L’OR-
QUESTRA SELVATANA. A la plaça Catalu-
nya.

20:00 h: Concert amb l’actuació de L’OR-
QUESTRA SELVATANA. A l’esplanada dar-
rere el pavelló.

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

22:00 h: Ball de festa amb L’ORQUESTRA SEL-
VATANA. A l’esplanada del darrere del pavelló.

DILLUNS 29DILLUNS 29    
17:30 h: Ruta amb bicicleta pel poble i, en 
acabar, berenar per a tots els assistents.  * És 
obligatori portar casc.

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

21:30 h: Nit de música a la fresca amb el 
grup AKOBLATS. A l’esplanada del darrere 
del pavelló.

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA MAJORPROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA MAJOR
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DIVENDRES, 26 D’AGOSTDIVENDRES, 26 D’AGOST

AmbaukaAmbauka
Ambauka és un grup de música Ambauka és un grup de música 
destinat al públic més petit, els in-destinat al públic més petit, els in-
fants. Va néixer l’any 2008 a l’Esplai fants. Va néixer l’any 2008 a l’Esplai 
l’Agrupa de Molins de Rei, quan uns l’Agrupa de Molins de Rei, quan uns 
quants monitors van voler formar un quants monitors van voler formar un 
grup d’animació per  la Festa de la grup d’animació per  la Festa de la 
Primavera de l’entitat. A partir de lla-Primavera de l’entitat. A partir de lla-
vors el grup es va anar formalitzant i vors el grup es va anar formalitzant i 
va començar a participar en diferents va començar a participar en diferents 
espectacles. espectacles. 

Ambauka està format per la Maria Ambauka està format per la Maria 
Busquets, la Magí Canyelles, en Jo-Busquets, la Magí Canyelles, en Jo-
sep Miquel, en Victor Salinas i en sep Miquel, en Victor Salinas i en 
Rubén Ortega. Tots ells ens vindran a veure a la nostra festa major disposats a fer-nos cantar, ballar, Rubén Ortega. Tots ells ens vindran a veure a la nostra festa major disposats a fer-nos cantar, ballar, 
jugar i passar-s’ho molt bé.jugar i passar-s’ho molt bé.

Les anxovetesLes anxovetes
Les anxovetes és un grup d’havaneres Les anxovetes és un grup d’havaneres 
gironí format per tres veus feme-gironí format per tres veus feme-
nines: La Tona Gafarot, La Montse nines: La Tona Gafarot, La Montse 
Ferrermoner i la Marta Pérez, i amb Ferrermoner i la Marta Pérez, i amb 
l’acompanyament del contrabaixista l’acompanyament del contrabaixista 
Xevi Pasqual, el guitarrista Salva Ga-Xevi Pasqual, el guitarrista Salva Ga-
llego i el tècnic de so Xevi Salvatella. llego i el tècnic de so Xevi Salvatella. 

Ells varen formar el grup amb la fina-Ells varen formar el grup amb la fina-
litat de poder cantar les havaneres litat de poder cantar les havaneres 
clàssiques i tradicionals d’una mane-clàssiques i tradicionals d’una mane-
ra original i donant a conèixer la veu ra original i donant a conèixer la veu 
femenina en aquest món que és es-femenina en aquest món que és es-
sencialment masculí. I des de llavors sencialment masculí. I des de llavors 
han fet diverses cantades dins i fora han fet diverses cantades dins i fora 
les fronteres catalanes. les fronteres catalanes. 

El 2015 es va estrenar “En fresc”, el seu primer disc, que inclou temes clàssics d’havaneres. El 2017 El 2015 es va estrenar “En fresc”, el seu primer disc, que inclou temes clàssics d’havaneres. El 2017 
van llançar “En Sal”, amb noves versions d’havaneres i sardanes i també amb una composició pròpia. van llançar “En Sal”, amb noves versions d’havaneres i sardanes i també amb una composició pròpia. 
I el 2020 van llançar “En llauna”, en el qual varen tornar a presentar havaneres d’un estil propi i ori-I el 2020 van llançar “En llauna”, en el qual varen tornar a presentar havaneres d’un estil propi i ori-
ginal on també es va incloure altres estils musicals.ginal on també es va incloure altres estils musicals.

DISSABTE, 27 D’AGOSTDISSABTE, 27 D’AGOST
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Itaca band

La Masovera barbuda

Itaca Band és un grup de música 
nascut a Montcada i Reixac l’any 
2008. Les seves cançons barregen 
l’ska amb el reggae, la música llati-
na i el punk. Aquest grup el forma 
l’Albert García amb la veu, l’Unai Ei-
zagirre amb la guitarra, en Kel San-
güesa amb el baix, en Jordi Busquets 
amb la bateria, en Pere Mercader 
amb el teclat, la Maria Astallé amb 
el trombó i finalment en Jesus Fayos 
amb la trompeta.

El 2013 fou un dels anys més importants de la seva trajectòria, ja que varen llançar el seu segon disc, 
Rema. On la seva cançó Rema va ser escollida com una de les 10 cançons de l’any per Enderrock. 
També el grup va quedar finalista als premis ARC de La Vanguardia. Més endavant va començar a 
participar en festivals importants com l’Acampada Jove, el Viña Rock o el Fes Tour. El seu tercer disc 
llançat el 2015 i anomenat “Temerario”, els va portar per diferents punts d’Europa. Aquest 2022 s’ha 
publicat el seu últim disc, “Mil tormentas y un Sol”. Actualment, es troben fent una gira de concerts 
on presenten aquest últim àlbum. 

La Masovera Barbuda és un grup de música de La Masovera Barbuda és un grup de música de 
versions format per 5 joves amants de la mú-versions format per 5 joves amants de la mú-
sica i amb moltes ganes de menjar-se el món. sica i amb moltes ganes de menjar-se el món. 
Des del 2014 versionen èxits de tota classe i de Des del 2014 versionen èxits de tota classe i de 
tots els temps. Ells venen amb ganes de fer-nos tots els temps. Ells venen amb ganes de fer-nos 
ballar, cantar i passar-s’ho molt bé a la nostra ballar, cantar i passar-s’ho molt bé a la nostra 
Festa Major.Festa Major.

DJ Calvins
El Show Tour de DJ Calvins arriba a la Festa Ma-El Show Tour de DJ Calvins arriba a la Festa Ma-
jor de Campllong!  Un Showman que porta la jor de Campllong!  Un Showman que porta la 
festa dintre, ens farà ballar amb la seva música festa dintre, ens farà ballar amb la seva música 
i el seu espectacle de fum, confeti i colors. Dj i el seu espectacle de fum, confeti i colors. Dj 
Calvins serà l’encarregat de tancar la nit. Ell és Calvins serà l’encarregat de tancar la nit. Ell és 
l’ànima de la festa, és el que més salta, el que l’ànima de la festa, és el que més salta, el que 
més crida, i el que més balla. És tot un especta-més crida, i el que més balla. És tot un especta-
cle dalt de l’escenari.cle dalt de l’escenari.
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L’Orquestra Internacional Selvatana és la formació L’Orquestra Internacional Selvatana és la formació 
ideal que no pot faltar en una festa major de pres-ideal que no pot faltar en una festa major de pres-
tigi, ja que ofereix un ampli ventall de possibilitats tigi, ja que ofereix un ampli ventall de possibilitats 
musicals i d’espectacle, que van des del concert musicals i d’espectacle, que van des del concert 
clàssic fins al ball de gala. clàssic fins al ball de gala. 

L’ànim de renovació constant d’aquesta formació L’ànim de renovació constant d’aquesta formació 
de Cassà ha comportat la incorporació de joves in-de Cassà ha comportat la incorporació de joves in-
tèrprets i cantants amb una gran preparació musical tèrprets i cantants amb una gran preparació musical 
que, al costat de noms de prestigi que ja formen 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 106 anys part de la història de la SELVATANA, fan que dia a dia la formació cassanenca, que ja té 106 anys 
d’experiència i segueix assolint èxits en cada actuació, sigui una de les punteres de les comarques d’experiència i segueix assolint èxits en cada actuació, sigui una de les punteres de les comarques 
gironines i imprescindible en les grans festes. gironines i imprescindible en les grans festes. 

SelvatanaSelvatana

Akoblats és un grup de música format per 8 joves empordanesos que 
fusionen els instruments de la cobla com la tenora, el tible o la trompeta 
amb el baix, saxo o bateria i utilitzant ritmes com el rock, la rumba o el 
reggae. El seu propòsit és fusionar les cançons populars catalanes amb 
un aire més modern, ja siguin les típiques cançons de gralles, les sardanes 
o fent alguna adaptació d’alguna lletra. Fins i tot tenen algun tema propi. 

Akoblats vindran a la nostra festa major amb moltes ganes de cantar, 
ballar i passar-ho molt bé. 

AkoblatsAkoblats

DIUMENGE, 28 D’AGOSTDIUMENGE, 28 D’AGOST

Anna Pérez és una cantant que ha format part de Burman Flash, Sweet 
Swing, Quarts de Quatre o Gospel Viu, entre d’altres i també és directora 
del cor cassanenc Tutti Veus.

Fonsu Castillo és un guitarrista i cantant del grup de rumba Gazpacho i 
del grup de rock urbà Hormigón i també és guitarrista de músics de re-
nom com Mónica Naranjo.

Aquest duo de músics ens oferiran a la nostra Festa un repertori elèctric i 
variat basat en versions de diferents estils musicals. També ens portaran 
temes clàssics de la música catalana, rumba, boleros, pop-rock... Tot això amb un estil propi que han 
anat desenvolupant al llarg dels deu anys que toquen junts. A través de la interacció amb el públic 
han anat reescrivint el repertori convertint cada actuació en un moment únic i especial. Amb aquest 
duo saps quan comencen els concerts, però no quan s’acaben!

Anna Pérez i Fonsu CastilloAnna Pérez i Fonsu Castillo

DILLUNS, 29 D’AGOSTDILLUNS, 29 D’AGOST



27



28

ENTREVISTA A JOAN TAULERIAENTREVISTA A JOAN TAULERIA

On vas néixer?
A Caldes de Malavella, un 8 d’agost del 67, en 
plena Festa Major de Caldes.

I com va ser la teva infància?
Jo soc el més gran de 2 germans. Vaig viu-
re 4 anys a Caldes de Malavella, després els 
meus pares varen vindre a viure al Mas Pijoan 
de Cassà (casa natal de la meva mare) i el meu 
pare va comprar la finca del costat, Can Fosa, 
on hi havia una petita casa, ja en terme muni-
cipal de Campllong.

De Caldes tinc records molt difusos perquè 
jo era molt petit. Sí que recordo de passejar 
amb el meu avi per allà a Caldes... Potser anar 
al mercat,  o potser em portava a veure com 
treballava el pare al taller que tenia al carrer 
Major.  És en aquest taller que també tinc re-
cords difusos de fustes, hi havia un safareig... 
pots que suposo que devien ser de cola i tam-
bé una eixida posterior en la part posterior del 
taller que donava a la riera de Caldes.

Sempre he viscut a pagès, el meu pare es de-
dicava a la fusteria i la meva mare, a la pagesia. 
Tot i que el meu pare també es dedicava molt 

a l’hort. Tant feia anar el tractor com estava 
al taller. Tinc molts bons records d’ajudar a la 
meva mare, els dies que ella feia mercat a Cas-
sà. Teníem un 600 i ho emplenàvem de ver-
dures fins al sostre. Perquè hi capiguèssin més 
caixes, trèiem el seient de l’acompanyant! Lla-
vors, el dia abans al vespre, havíem de rentar 
totes les verdures i hi ajudava tota la família.  

A la meva infància tot estava molt relacionat 
amb el món de la  pagesia. Ajudava a  plan-
tar patates o cebes o el que fos. Recordo que 
de tot: tomates, melons... Una vegada vàrem 
collir una síndria que pesava 12 kilos. També 
jugava molt amb els nens veïns de Can Canyet 
i els de Can Bargalló... Anàvem amb bicicleta 
d’una casa a l’altra.

Jo estudiava al col·legi públic de Cassà, el Puig 
d’Arques. A 8è d’EGB vaig ser  fitxat per ju-
gar futbol amb el juvenil i després amb els 
grans de Cassà i fins i tot vaig jugar també 
2 anys a Caldes (a Caldes ja era mig profes-
sional, he he...)  Et donaven unes botes i 3 o 
4.000 pessetes de paga simbòlica, que no era 
molt, però ja m’agradava. Posteriorment, amb 
la feina ja no vaig poder continuar jugant. 
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Quin és el teu millor record de la Festa Major?
Certament, les primeres vegades que sortíem 
la joventut era justament per Festa Major. Jo 
fins i tot recordo l’envelat de canyes d’aquí la 
plaça de l’Església que hi havia abans. Sortíem 
amb la moto, la vespa i ens divertíem molt.
 
De què treballes?
Quan estava a primer de BUP, per una banda, 
em vaig adonar que no m’agradava estudiar, ni 
tampoc tenia cap objectiu per fer-ho i, per altra 
banda, a casa hi havia molta feina de fusteria. 
Vaig decidir deixar d’estudiar i quedar-me a 
casa per començar a treballar amb el meu pare. 
Vaig començar com a aprenent als 16 anys,  el 
meu pare me n’ensenyava i em deia que era 
un patata cada 5 minuts.
 
Va anar de pocs mil·límetres que no vam tancar 
l’empresa perquè el meu pare va patirr un atac 
de cor quan jo tenia entre 17 i 18 anys, només 
de començar jo a fer feina. El metge li va dir que 
ho havia de deixar... Què podíem fer? Jo era apre-
nent, no sabia fer res. Per sort, teníem un treba-
llador, un noi de Vilobí que estava amb nosaltres 
i ja tenia experiència. Era un oficial fet i llavors 
vam crear una societat. Ell va posar l’ofici i l’ex-
periència i jo vaig posar les màquines i el taller. 
Al cap de 3 o 4 anys va venir el meu germà (4 anys 
més petit) de la mili i es va incorporar amb mi. 

El noi de Vilobí va trobar un lloc a la Universi-
tat de Girona al servei de manteniment de fus-
teria i estava encantat amb aquesta nova feina. 
Ja amb la feina i molt a poc a poc, vaig restau-
rar Can Fosa i al cap d’uns anys em vaig empa-
dronar a Campllong definitivament.

Com tots els tallers van anar passant mol-
tes etapes... ja porto 37 anys com a autònom. 
De la feina us puc dir que ha canviat molt . A la 
indústria de la fusta, abans entraves a una casa i 
el fuster ho feia tot però ara les empreses s’han 
especialitzat i tot és molt més competitiu. Així, 
nosaltres ens vam anar especialitzant en mo-
bles de cuina.

Quin és el teu hobby?
A mi sempre m’ha agradar molt dibuixar des 
de petit. Ja de més gran  vaig conèixer un ar-
tista de Girona, Domenc Fita, i vaig aprendre 
amb ell una mica més de dibuix. Al principi jo 
no volia pintar, m’agradava més dibuixar en 
blanc i negre o amb bolígraf. Llavors, a poc 
a poc, vaig començar a integrar aquesta part 
creativa al disseny de mobles. Crear-ne peces 
d’autor, originals.
 
Amb el temps, i impulsat per aquesta cerca 
creativa, vaig anar a Barcelona a fer un curset 
de marqueteria, per aprendre a fer coses amb 
color, amb fustes de diferents tonalitats. Mo-
bles d’autor.
 
Com que estava en contacte amb en Fita, 
que em feia les classes de dibuix, vam 
començar a treballar en alguns projec-
tes plegats, com per exemple: vam fer 
un sarcòfag pel Sant Antoni Maria Claret. 
Després d’un llarg procés vaig fer el salt a la pin-
tura. I ara m’hi dedico completament. Ja no faig 
marqueteries. No soc professional de la pintu-
ra. Tanmateix, ja he guanyat més de 50 premis. 

Quina tècnica utilitzes?
Faig una mica de tot, perquè em deixo influir 
massa per altres artistes que m’agraden. Vaig 
començar amb oli. No obstant això, ara estic 
sobretot amb acrílics i collage. Esparracant 
papers perquè m’he adonat que esparracar 
papers és molt semblant a esparracar fusta. I 
en fer marqueteria, vaig anar evolucionat i no 
pensava pas que arribaria a fer això del colla-
ge, que és una tècnica mixta que barreges: 
pintura, paper i cola. I em sento molt i molt 
a gust fent–ho. Però sempre faig també al-
guna cosa amb pintura sola. Tot i que el que 
em va millor als concursos són els collages. 

I quant trigues a fer una obra?
De fet, els concursos als quals participo 
són de pintura ràpida. Així doncs, arribes al 
matí, et posen un número i després de 4 
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o 5 hores, quan estàs de fer l’obra, es reu-
neix el jurat i et diuen si has tingut sort o no. 
Jo no tinc belles arts, soc ben bé autodidacta, lla-
vors tinc molta competència, però se’m dona bé.
 
De què estàs més orgullós i per què? 
No m’havia plantejat aquesta pregunta... 
Per una banda, el fet d’haver mantingut el ne-
goci familiar no ha estat fàcil... Va haver-hi una 
època que treballàvem cada cap de setmana. 
També estic content, per la part aquesta ar-
tística, del fet d’haver pogut desenvolupar i 
explotar aquesta part creativa meva. Em sen-
to molt realitzat fent-lo. A més, tinc la gran 
sort que a la Dolors, la meva dona, li agrada 
visitar llocs nous, caminar i també nosaltres 
fusionem l’afició seva i la meva. Així és que 
agafem el cotxe i anem a diferents llocs, jo 
em poso a pintar i ella se’n va a caminar i 
després anem a dinar. És una manera de fer 
una sortida familiar a on tots dos fem el que 
ens agrada.

Estàs casat?
Jo em vaig casar i més tard em vaig separar. 
En aquest primer matrimoni vaig tenir un fill, 
que ara és gran i que també ens ajuda a l’em-
presa familiar. I després, al cap dels anys, vaig 

trobar la Dolors i em vaig tornar a casar. Ja 
fa 24 anys que estem junts.

Quin va ser el teu pitjor moment de la vida? 
I com ho vas superar?
El divorci... i el vaig superar amb temps i paci-
ència.
 
Et consideres una persona feliç?
Sí, ara estic en una època de molta plenitud. 
Tot em fa feliç: el hobby, la família i la feina. 

Com et projectes a futur?
Exposant al Museu del Prado... hahaha... 
Potser abans de la jubilació.

Si et demanessin un consell, que li diries a 
la joventut?
Menys tecnologia i més humanitat. Més 
mirar-se a la cara i no tant al telèfon. 
També els diria que visquessin més a poc a poc... 
que no corrin tant. Es tracta de ser una mica fe-
liç. Si correm tant ja sabem el que ens passa... 
ens estressem tots. La riuada baixa corrent i ja 
sabem que tenim molta pressió per tot arreu, 
exigències, feina... però, al final, la decisió de cal-
mar-se, d’agafar-s’ho diferent és sempre nostra. 
Un pot escollir la velocitat a la qual vol viure. I en 
aquest sentit, la tecnologia també és com una 
pressió constant de respondre missatges, d’es-
tar connectats a la xarxa, però no a les persones. 
Perdem molt de temps amb les pantalles.

Una pintura Moble amb marqueteria
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ENTRETENIMENTSENTRETENIMENTS

SOLUCIONS

1. BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES

4. SUDOKU

1) És un forat vermellós, n’hi ha de grans i petites, n’hi ha de lletges i boniques i 
altres peludes del voltant sempre solen estar humides.
2) És petit com una nou, porta banyes i no és bou, no té peus, però es mou.

2.  ENDEVINA LA RESPOSTA

3. SOPA DE LLETRES: LA PLATJA

2) La boca i el cargol
3) Palmera, sol, gavina, xancletes, pilota, flotador, 
crema, ulleres, para-sol, pala i galleda

1) 4)
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MUSICANT: XIX FESTIVAL DE MÚSICA DEL PAÍS
El Musicant 2022 presenta la nova edició d’enguany fidel com sempre a la voluntat de 
promocionar la música feta a casa nostra i que ininterrompudament durant aquests anys 
ha portat a terme: fidel a tots els estils, des del repertori tradicional a la música de nova 
creació, impulsant artistes que entenen la cultura catalana com a signe distintiu de ple 
dret dins d’un món cada cop més complex i globalitzat.

Des d’un petit poble com és Campllong, un variat cartell d’artistes per gaudir de les nits 
musicals dins d’ un entorn natural. No us les perdeu!

Dimarts, 30 d’agost
Plaça de Catalunya, a les 21:30 h.
ORQUESTRA DE CAMBRA TER-
RASSA 48 I MARTA VALERO, 
SOPRANO: “MusiCàtnia, a Ca-
terina Albert”

Els lligams de Caterina Albert (Víctor Ca-
talà) amb compositors modernistes i nou-
centistes catalans com Garreta, Bou o Bur-
gunyó. Artistes que van musicar texts de 
l’escriptora empordanesa i d’altres autors 
actuals com Albert Guinovart que es deixen
captivar pel seu món. 

Un repàs musical a una època esplendoro-
sa de la cultura catalana presentat en for-
mat d’actriu recitant, soprano i orquestra 
de corda.

Dimecres, 31 d’agost
Plaça de Catalunya, a les 21.30 h.
SABOR DE GRÀCIA: “Rumba 
catalana”

Sabor de Gràcia neix al 1994 de la mà d’un 
gitano del barri barcelonès de Gràcia, An-
tonio Carbonell “Sicus”. Amb 25 anys de 
trajectòria artística i experiència en els es-
cenaris són els hereus de la Rumba Cata-
lana de Peret. 

En la seva carrera musical han realitzat 
gires de concerts per Amèrica i Europa. 
Col·laborant amb artistes de primer nivell 
com Gipsy Kings, Estrella Morente, Gil-
berto Santa Rosa... La seva música viatja 
entre la salsa, la rumba i la música d’arrel 
llatina i omple d’alegria i ritme totes les 
festes.
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MUSICANT: XIX FESTIVAL DE MÚSICA DEL PAÍS
Divendres, 2 de setembre
Esplanada del pavelló, a les 21.30 h.
OBESES + COR D’OBESES: 
“Amb l’ai al cor”. 

La veu com a pilar fonamental de la mú-
sica d’Obeses. El seu cor mixt de 12 veus
aporta una capa més d’èpica i transcen-
dència al repertori de la banda, sempre 
ben elaborat, en la que és la presentació 
en viu del seu sisè disc que dona nom al 
seu espectacle.

Una oportunitat excel·lent per tots 
aquells melòmans que gaudeixen del 
diàleg profitós entre la música moderna 
i l’herència de la música clàssica.

Dijous, 1 de setembre
Plaça de Catalunya, a les 21.30 h.
BALKAN PARADISE ORQUES-
TRA: “BPΩ TOUR».

Les integrants de Balkan Paradise Orches-
tra presenten el seu nou espectacle basat 
en la fórmula BPΩ com a essència de la 
banda. Una essència en estat pur basada
en el magnetisme (B), que fa que el públic 
quedi impactat i no pugui parar de ballar; 
en la potència (P) de les seves coreografies 
i del so dels seus instruments; i també en 
la resistència (Ω)física que tenen elles per 
donar-ho tot i transmetre la seva música.
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MUSICANT: XIX FESTIVAL DE MÚSICA DEL PAÍS
Dissabte, 3 de setembre
Esplanada del pavelló, a les 21.30 h.
MARINA ROSSELL: “300 crits”.

Amb aquest nou disc 300 crits, la Mari-
na Rossell senyala amb cançons els crits 
nascuts de totes les emocions humanes: 
crits de goig, de desesperança, crits in-
terminables que a vegades travessen la 
natura.

Des de la França de la resistència, amb 
temes com Sota el cel de Paris, fins als
nostres dies amb peces recents com 
Morir d’un llamp o Guardo el dubte. 
Cançons que neixen de la necessitat de 
sobreviure en temps maleïts.

Dimecres, 6 de juliol
Jardins de l’Església, a les 20.30 h.
BLACK MUSIC ENSEMBLE: 
Concert especial de presenta-
ció del Musicant.

La Black Music Ensemble és una selec-
ció de músics dels diferents projectes 
formatius que formen part de la família 
Black Music Big Band. Concebuda com 
una versió de format més reduït, inter-
preta un repertori de funk i soul enèr-
gic que és el tret distintiu de totes les 
formacions musicals que porten el segell 
Black Music.
 
A més, per a aquella ocasió es va comp-
tar amb la participació de convidats es-
pecials vinculats al festival Musicant de 
Campllong, per poder gaudir d’una vet-
llada única i irrepetible.

Amb la col·laboració del projecte musi-
cal educatiu Fundació Girona Est.

Més informació a:
www.musicantcampllong.cat
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LA RECEPTA

INGREDIENTS per 6 persones:
- 300 gr de carbassa neta 
- 50 g de coco ratllat
- 3 ous                                        
- 100 gr de mantega a temperatura ambient                 
- 150 gr de sucre                                                           
- 150 gr de farina  
- 1 sobre de llevat  
- Un polsim de sal                                                     
- 1 ratlladura de llimona 
- Cobertura de xocolata (opcional) o sucre llustre

PREPARACIÓ:
Peleu i trossegeu la carbassa, poseu-la en un 
bol apte per a micrones o, si no, bulliu-la durant 
10 minuts. No ha de quedar massa cuita per-
què agafaria massa aigua. Deixeu-la refredar.

En un bol, barregeu la farina amb el llevat, la 
sal i el coco. Integreu-ho tot i reserveu-ho. 

En un altre bol, bateu els ous i el sucre fins que 
n’obtingueu una massa espessa. Afegiu-hi la 
ratlladura de llimona. Després afegiu-hi els 

ingredients secs amb moviments envolvents 
fins que us quedi una barreja homogènia.

Feu un puré amb la polpa de la carbassa i 
afegiu-hi els 100 gr de mantega. Bateu-ho 
amb unes varetes elèctriques o amb una 
forquilla. Afegir-ho a la preparació anterior 
integrant-ho tot amb molta cura.

COCA DE CARBASSA I COCO (per Mercè Tubert)

Carbassa cuita

Ingredients barrejats

Poseu-ho en un motlle untat, i cogueu-ho 
al forn a 180º durant 45 minuts depenent 
de cada forn fins que estigui cuita. Per com-
provar-ho, com sempre, punxeu-ho amb un 
escuradents i quant surti net, ja està llest.

Deixeu-ho refredar i espolvoreu amb sucre 
glas o cobriu-lo amb xocolata i ho decoreu 
al vostre gust.

També podeu substituir el coco per alguna 
fruita seca mólta.

Espero que us agradi i bon profit!
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