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Un espectacle de màgia, entre les novetats del programa d'actes

Borgonyà fa un reconeixement a les
entitats històriques durant l'aplec

comissió de festes

elisabet soldevila

Un espectacle de màgia és
una de les novetats de l'aplec
que Borgonyà celebra aquest
cap de setmana en honor de
la Mare de Déu. Les activitats
començaran dissabte amb la
sisena Trobada d'intercanvi de
plaques de cava al Casal d'Avis
i continuarà a la tarda amb la
segona Caminada Solidària
que començarà al teatre. El recorregut, pels voltants del nucli
urbà, tindrà una durada d'una
hora, però l'activitat és «oberta
a tothom», tant per qui vulgui
participar a la caminada com
per qui vulgui aportar productes
que es destinaran al Rebost Solidari de Torelló, expliquen des
de la Comissió de Festes.
El final de la caminada al
camp de futbol coincidirà amb
l'inici del partit de solters contra
casats. El canvi d'hora d'aquest
enfrontament esportiu, «un
clàssic de l'aplec», és una
altra de les novetats d'aquest
any. El partit «es feia sempre
al matí» i ara s'ha programat
a les 5 de la tarda «per veure

El partit de solters contra casats es jugarà dissabte a la tarda

Homenatge a les entitats històriques

El Centre Excursionista, el Moviment de Caps, el Club Deportiu
Borgonyà i la Companyia de Teatre, són quatre entitats que han
«donat forma al teixit social» de l'antiga colònia durant més de
cent anys i diumenge seran les protagonistes de l'acte 120 anys
d'associacionisme a Borgonyà 1895 - 2015, explica l'impulsor
de l'acte, l'antropòleg Jaume Amargant. Per una banda, es podrà
visitar una exposició de material històric i trofeus del CE i el CD
Borgonyà, i per l'altra, es farà un acte en què, a més de presentar
la nova pàgina web i el Twiter de Borgonyà Memory, es mostrarà
un vídeo realitzat per mossèn Francesc Xavier Coll dels aplecs
dels anys 1979, 1980 i 1981 que inclou imatges de futbol, de les
majorets, de la cobla Bofills i del circ Sèmola. e.s.

La Festa del carrer Sant Josep de Torelló torna
al format de mitja jornada, aquest diumenge
e.s.
La Festa del carrer Sant Josep
de Torelló recupera aquest diumenge el format de mitja jornada per celebrar la festivitat del
patró de fusters i ebenistes. Es
mantenen les activitats del matí, però les sardanes desapareixen del programa. És una activitat que «val molts diners» i
«la reservarem per a ocasions
especials», expliquen des de la
Comissió de Festes del carrer.
La festa començarà a les

9 del matí amb una desperta, i
mitja hora més tard s'iniciarà la
recollida dels pastissos i postres.
El concurs és ja «un clàssic de
la festa» que «funciona molt
bé». La participació «és oberta
a tothom, no només als veïns
del carrer» i, a banda de portar el pastís o les postres, l'únic
requisit és el de lliurar també la
recepta escrita. L'entrega dels
premis als tres millors es farà al
migdia.
A les 10 del matí es farà

l'esmorzar, coca i xocolata o
carn. El preu dels tiquets, un
euro si es vol coca i xocolata, o
dos euros si es vol carn a la brasa, és «simbòlic» però «ajuda
a cobrir la despesa», asseguren des de la comissió organitzadora.
Una mica més tard, començarà el Pintacares, una activitat que fa tres anys que forma
part del programa i també «ja
comença a ser un clàssic», i
s'inaugurarà el Vaixell Pirata, un

si compta amb més assistència», apunten des de la comissió que, alhora recorden que és
un enfrontament «obert a jugadors de tota la Vall del Ges» i
que l'objectiu principal és «passar-ho bé». La jornada acabarà amb l'actuació del mag Marc,
a les 7 de la tarda, al teatre.
Diumenge començarà
amb «un altre clàssic», la xocolatada al Casal d'Avis, per la
qual la comissió recorda que cal
portar tassa, cullera «i gana».
A continuació, al teatre es farà
un acte per commemorar els
120 anys d'associacionisme a
Borgonyà [vegeu destacat]. Al
migdia, el dinar popular es trasllada al Casal d'Avis. Es tracta
d'un espai «més acollidor» per
fer-hi un àpat, asseguren des
de la comissió.
Els actes de la jornada
finalitzaran amb una sessió de
bingo a 2/4 de 6 de la tarda al
teatre. Aquesta mateixa activitat és també una de les del
programa de la festa major i, en
ambdues ocasions, la comissió
demana que cada assistent es
porti un bolígraf.
L'últim acte de l'aplec serà la missa solemne, dimecres,
festa de l'Encarnació del Senyor, l'Anunciació, que se celebrarà a les 11 del matí.

inflable per als infants i enigmes
per als pares.
Els gegants de Torelló,
que faran la tercera sortida
d'aquest any i la primera a
Torelló amb les noves cames
de fusta, i els de Sant Vicenç,
acompanyats pel gegantó del
carrer, Jep Ribot Xerrac, protagonitzaran el passant que, a les
12 del migdia, anirà pels carrer
del Pont, Sant Antoni i ronda
Pollancredes.
El sorteig de les tires, en
què es rifarà una paleta de pernil ibèrica i diversos lots d'obsequis tancarà la festa a la 1 del
migdia.

