
 Bastons Xics del 

          pla de Camps 

 Joan del Riu 

 Nans Nous 

 Sant Ferriol 

 Virolet 

CARAMELLES 
DE CAMPS 

  CANÇONS 

 Caminem lluny 

 Samba Caramella 

 Els Adéus  

  DANSES 

 Ball de Pastors 

 Cascavells   

 La Milana   

 Sant Feliu   

 Sant Francesc 

 Sardana curta de Calaf     

 

    CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM 

     Premi a la millor fotografia 

                #caramellesdecamps2019 

 

HORARIS 
 

 Dissabte i diumenge matí 
       Recorregut per diversos ravals i 

       masies del poble. 

 

 Diumenge 
       A les 12 h del migdia: 

• Missa de Pasqua Florida i al sortir 

exhibició de balls i cançons davant 

del Casal de Camps. 

 

        A les 7 h de la tarda: 

• Ballada i cantada al Casal de Camps. 

• Lliurament del premi a la millor 

   fotografia. 

• Sopar i ball per als caramellaires de 

Camps i les seves famílies a càrrec 

de LogaSoundEvent. 

 

BONA PASQUA ! 
Coordinació i assaig: 
Ramon Saladich, Mònica Valenzuela, Iván Sánchez, Fran-

cesc Serra, Dani Serra, Anna Llatjós i Maria Llatjós 

 

Arranjaments musicals i assajos cançons: 
Maria Oliva  

 

Músics: 
Banda jove de músics de Camps 

 

Col·laboren:   Panera i bandera: 
Trabucaires de Camps  Ester Palà i Sergi Jiménez 

‘  



 

Samba Caramella 
Cançó original creada per Jordi Sala l’any 2003  

Porteu mistela, 

traieu el vi, 

samba samba pa amb tomàquet, 

i una mica de pernil. (bis) 

 

Veniu, 

aquí a cantar les Caramelles 

amb cançons i balls alegres 

tot cantant aquesta samba. 

 

Volem, 

que aquest any les nostres festes 

siguin les millors del món aquí a Camps,  

aquí a Camps. 

 

Cantarem aquesta samba tot aixecant ben alt el porró. 

Per cert, companys: 

Si no tinguéssiu mistela 

També ens agrada la cervesa. 

I un bon pernil, 

coca, fruita o una crema 

i que canteu ara amb nosaltres 

la samba de Caramelles. 

 

Porteu mistela, 

traieu el vi, 

samba samba pa amb tomàquet, 

i una mica de pernil. (bis) 

ElS AdEus 
Tradicional de Camps  

Pares, mares que avui escolteu,   

la gran veu dels fills vostres estimats, 

desitgem de bon cor i alegria 

una Pasqua de felicitat. (bis) 

 

Adéu tots germans de Camps, 

viviu amb tranquil·litat, 

que pugueu passar les festes 

i un altre any puguem tornar, tornar! (bis) 

Caminem llun y 
Versió adaptada del tema original de Doctor Prats 

Mira com la nit avui s'encén 

i el crit de la nostra gent, 

una sola veu que esclata. 

 

Mira com tornem a les arrels 

i com si no hi hagués després, 

cantem junts altra vegada. 

 

Diga'm si vam trobar la nostra sort, 

diga'm que ens vam guardar tots els records, 

no t'aturis quan no puguis més, 

no et rendeixis quan no puguis més. 

 

Diga'm que no hem canviat 

que seguim endavant 

les Caramelles seran immortals. 

Hem vingut a ballar danses velles. 

Per anar més enllà! 

 

Caminem lluny, 

i lluny canviem un món, 

que junts ens queda a prop. 

 

I cantem junts, 

i junts serem més forts, 

avui lluny és més a prop. 

 

Mira com el temps ens ha fet grans 

a poc a poc i anar tirant, 

no hem perdut mai l’esperança. 

 

Mira, els més petits ja s’han fet grans, 

i entre els somnis hem trobat 

el millor de cada casa. 

 

(Repetició tornada) 
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