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EL 9 NOU

EL CALAIX

Borgonyà s’engalana

Vidrà reviu
el concurs de
gossos d’atura

La colònia enceta deu dies de festa major, que inclou una trentena de propostes
Borgonyà

Vidrà
EL 9 NOU

Un any més els carrers de
Borgonyà es vesteixen de
festa major. I a més, ho fan
un dia abans. La festa major
de la colònia, que sempre
començava en dissabte, s’ha
avançat a divendres per
gaudir d’un dia més de celebració. A més, tal com mana
la tradició, els carrers de la
ciutat estaran engalanats els
deu dies que dura la festa.
Aquest any, va de colors: els
veïns del poble faran volar
la imaginació per decorar el
carrer del color que se’ls ha
assignat.
El tret de sortida d’aquest
divendres es farà al camp
de futbol a les 11 de la nit
amb els Six in Town, el grup
de Seva reconegut arreu de
Catalunya que amb els seus
ritmes i melodies de rock &
roll i rockabilly transportarà
Borgonyà als anys 50 i 60.
La festa major d’enguany,
però, no estarà oficialment
inaugurada fins al pregó que
es recitarà aquest dissabte
a 2/4 de 9 a la plaça de Can
Salvans, com cada any. I
acte seguit, el plat fort de
la programació: la 3a edició
de la Gran Festa Guateque,
la festa més demanada pel
públic, que amb música dels
anys 60, 70 i 80 a càrrec del
gran Rafi omplirà el camp de
futbol.
La programació d’aquest
diumenge, en canvi, està farcida de novetats. T’imagines

Els gossos d’atura tenen
una cita aquest diumenge
a Vidrà. L’associació Vidrà
Cabagès organitza cada any
el concurs de gossos d’atura
especial border collie i la
fira artesana, que torna amb
la 7a edició. La fira obrirà
portes a les 9 del matí i el
concurs dels border collie
–cans de pastura que tenen
el seu origen a la conquesta
romana de les illes britàniques– començarà a les 10. Es
tracta d’una competició europea que té fases a França,
el Regne Unit, Escòcia i, de
Catalunya, Vidrà. Els gossos
hauran de superar tres proves d’habilitat amb l’objectiu
d’anar a buscar les ovelles a
300 metres de distància, un
recorregut més llarg que el
dels concursos habituals. El
guanyador es proclamarà al
voltant de la 1 del migdia i
rebrà un obsequi per part
de l’organització. Els participants seran valorats per
una jutgessa gal·lesa de la
Federació Internacional de
Border Collie.
Però això no és tot. Tothom
que s’acosti a la fira i al concurs podrà gaudir d’activitats
del món del pastor com ara
aprendre a esquilar una ovella o fer-se fotos amb xais
petits. A més, també hi haurà
parades de productes artesans i servei de bar amb carn
a la brasa i entrepans fins a
les 4 de la tarda.

ALBERT LLIMÓS

Ester Torras

Borgonyà s’han engalanat amb motiu de la festa major. A la foto, el carrer Fabra, de color vermell, aquest dijous

com era Borgonyà ara fa 25
anys? La projecció de vídeos
de festes del poble dels anys
90 al teatre permetrà fer una
mirada retrospectiva a la història de la ciutat. Tot seguit,
es projectarà la pel·lícula
Kerala Expres, un audiovisual del vilatà Jordi Bosch que
relata el seu viatge itinerant
per l’Índia. I, finalment,
els vigatans Men in Swing
tancaran la programació
d’aquest cap de setmana fent
ballar la plaça de Can Sal-

BORGONYÀ FESTA MAJOR

Ajuntament de
Sant Vicenç de Torelló

del 17 al 27 de juliol de 2015
DIVENDRES 17 DE JULIOL
23h al camp de futbol, baLLa! baLLa! I NO
paRIS DE baLLaR amb el grup SIX IN TOWN.
DISSabTE 18 DE JULIOL
18.30h de la tarda, al teatre, TEaTRE I
DISCapaCITaT, taller.
20.30h a la plaça de Can Salvans, pREGÓ DE
FESTa MaJOR; seguidament, es nomenaran els
pUbILLS i paDRINS 2015 de Borgonyà, seguit
d’un petit piscolabis.
23h al camp de futbol, 3a GRaN FESTa
GUaTEQUE, amb música dels anys 60, 70, 80...
amb el gran “Rafi”. Vine amb vestit de l’època i
tindràs una consumició gratuïta.
DIUMENGE 19 DE JULIOL
10h al teatre, vine a jugar a TENNIS TaULa al
teatre de Borgonyà.
14h al teatre, DINaR pOpULaR, fet i servit per
Arrossades de la tieta Rosa (Olot).
15.30h al teatre, pROJECCIÓ DE VÍDEOS de
festes del poble dels anys 90.
16.30h al teatre, presentació de KERALA
EXPRES, un audiovisual del vilatà Jordi Bosch.
20h a la plaça de Can Salvans, la millor música
swing amb el grup MEN IN SWING.
DILLUNS 20 DE JULIOL
22h al casal d’avis, CINEMa a La FRESCa.
DIMaRTS 21 DE JULIOL
22h al teatre, XI CaMINaDa NOCTURNa.
DIMECRES 22 DE JULIOL
22h al Xiringuito, DaNSa DEL VENTRE
ENSEMbLE, espectacle de dansa oriental amb
Anna Dansa i altres companyies.
DIJOUS 23 DE JULIOL
21.30h del vespre, a la plaça de Can Salvans,
aprendrem a ballar baLLS CaRIbENYS amb en
Marc Ocaña, professional de ball.
DIVENDRES 24 DE JULIOL

22h al teatre, FESTIVaL 2015, diversió, humor,
música i espectacles únics mai vistos!
DISSabTE 25 DE JULIOL
10.30h al pla de Can Salvans, 2a CURSa
D’ObSTaCLES, cursa amb tot tipus d’obstacles.
12h a la plaça del carrer Barcelona, Fabra,
Música, aigua i molta FESTa D’ESCUMa.
18h al casal d’avis, ESpECTaCLE INFaNTIL,
amb el divertit JaUME baRRI.
20h al camp de futbol, CONCERT DE FESTa
MaJOR, a càrrec de l’ORQUESTRA VENUS.
23h al camp de futbol, GRaN baLL DE GaLa,
amb l’ORQUESTRa VENUS.
DIUMENGE 26 DE JULIOL
7h sortida del camp de futbol, SOROLLOSa
DESpERTa, aquest any amb “pIJaMa”!
10h al casal d’avis, XOCOLaTaDa pOpULaR.
11.30h a la plaça del c. Girona, CERCaVILa DE
GEGaNTS. Aquest any canviem de ruta!
12.30h al c. Barcelona, remulla’t amb el
divertidíssim 9è TObOGaN bOIG. Obligatori:
casc, samarreta, xancletes tancades i
autorització dels pares als menors de 18 anys.
18h al camp de futbol, paRTIT DE FESTa
MaJOR, presentació de la plantilla del CD
BORGONYÀ 2015-2016; es disputarà el
trofeu Magnífic Ajuntament.
22h a la plaça de Can Salvans, CaNTaDa
D’HaVaNERES, a càrrec dels baRCa DE
MITJaNa.
DILLUNS 27 DE JULIOL
19.30h del vespre, al teatre, inscripcions per a
la XXVI CaMINaDa pOpULaR, sortida a les 8
del vespre i amb l’arribada a la pl. de Can
Salvans, botifarrada i lliurament de records.
22h a la pl. de Can Salvans, FI DE FESTa
MaJOR.

vans a ritme de swing.
Altres actes d’aquesta
festa major que repeteixen
cartell són la cantada d’havaneres a càrrec dels Barca de
Mitjana, el gran ball de gala
amb l’Orquestra Venus o el
tobogan boig d’aigua. A més,
la programació està farcida
d’activitats lúdiques i esportives: la XI caminada nocturna, un espectacle de dansa
del ventre, classes de balls
caribenys i la segona edició
de la cursa d’obstacles. Per

als més petits també hi ha
la festa de l’escuma, l’espectacle infantil al casal d’avis
i la cercavila de gegants del
proper cap de setmana.
D’altra banda, Marta
Amargant, membre de la
comissió de festes, explica
que aquest any han incorporat uns quants joves de 16 a
18 anys a la comissió i assegura que “estan encantats”
amb la iniciativa perquè
aporten idees fresques i molt
dinamisme a l’organització.

I a Campdevànol
no hi fan res?
Dissabte comença la programació d’estiu
Campdevànol
R.E.

Jordi Rabascall i 12to12
Quartet obriran la programació d’estiu de Campdevànol,
que s’allargarà fins a final
d’agost. Sota el nom d’“A
Campdevànol no fan res”,
les nits d’estiu s’ompliran de
música, cinema i espectacles.
Tots els actes es faran els
dissabtes a les 10 del vespre
a la plaça de la Dansa.
Així doncs, l’estiu
campdevanolenc començarà
amb música amb l’actuació
del grup de jazz Jordi Rabascall i 12to12 Quartet, que
presentaran el seu darrer
disc, Do the Duu Du. Durant
aquest mes de juliol també
hi haurà cinema a la fresca,

Divendres, 17 de juliol de 2015

el 25 de juliol amb la pel·
lícula La Lego pel·lícula, i per
encetar l’agost Campdevànol
podrà veure l’espectacle
d’humor Tinc un amic que...,
del popular Peyu. La resta
d’activitats previstes per al
mes d’estiu per excel·lència
seran l’actuació de Tastet
de Gospel, més cinema a la
fresca, i un segon espectacle
d’humor i improvisació a càrrec d’Impro Acataomba, que
servirà per tancar el cicle
d’activitats estiuenques. Es
dóna el cas que tots els actes
programats seran totalment
gratuïts i, si el temps ho
permet, es faran tots a l’aire
lliure. El cicle està organitzat per l’Ajuntament de
Campdevànol i la Regidoria
de Cultura i Festes.

Nyandú, a la recta
final de les Festes
d’Estiu de Balenyà
Les Festes d’Estiu
de Balenyà afronten l’últim
cap de setmana de gresca.
I ho fan amb un altre dels
plats forts del programa. Serà
aquest divendres, a partir de
les 11 de la nit, a la Bòbila,
amb un concert protagonitzat pels lluçanencs Nyandú,
seguit del grup de versions
Orquestra Mitjanit. Ja de
matinada començarà una de
les cites més esperades pel
jovent del poble, la Festa Sol
Creixent, per a majors de
16 anys. Per dissabte s’han
programat activitats infantils; un vespre-nit de parades
comercials obertes, a la plaça
Bosch i Jover, o un espectacle
de màgia, a la plaça Josep
Espona. Per diumenge encara quedaran una trobada de
motos clàssiques, tot el matí;
un taller de swing, al vespre;
i, per acabar, un espectacle
de foc, a les 10.
Balenyà

