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Mariners de Canal
Sis anys després, Borgonyà recupera un dels actes més antics de la festa major
Borgonyà

Borgonyà va recuperar
aquest diumenge la mítica
baixada pel canal després de
sis anys. Set embarcacions
casolanes van salpar de nou
per intentar completar –amb
prou dificultats– el mig
quilòmetre de recorregut.
Barques inflables o flotadors
gegants eren el recurs fàcil
per a molts dels participants,
però les embarcacions més
sofisticades van recórrer a
barrils, bidons i palets per
estar a l’altura i endur-se
el primer premi. Un jurat
anònim va ser l’encarregat
de puntuar l’originalitat i
valorar l’actuació de les tripulacions. Per als més petits
era la primera vegada que
podien participar a la baixada, però els més grans van
tenir l’oportunitat de reviure
la que havia estat una de les
activitats més antigues i multitudinàries de la festa major
de la colònia.
L’expectació era màxima
dins i fora de l’aigua. I l’orgull era compartit. “Ha estat
un esforç col·lectiu. Ho hem
aconseguit”, celebrava Oriol
Martí, president de La Komi,
l’entitat organitzadora.
Finalment, la comissió va
poder arribar a un acord amb
l’Ajuntament de Sant Vicenç
i el propietari del canal per
garantir la seguretat de l’activitat. “Era una petició del
poble, i ens ho ha agraït”,
afegia Martí. Amb un temps
que acompanyava, més d’un
centenar de persones van
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Quatre moments de la baixada en barca pel canal de Borgonyà, diumenge a la tarda, un dels primers actes de la festa major

seguir la baixada de ben a
prop. Durant els últims dies,
i fins i tot hores, els equips
participants van treballar a
contrarellotge per confeccionar plataformes que, a banda

de flotar, els garantissin
suportar prou pes. Però ni
molt menys això era segur.
Més d’un es va veure obligat
a tirar-se a l’aigua per empènyer l’embarcació. D’altres,

viscut”, explica Marta Amargant, de la comissió de festes. L’èxit de la iniciativa i la

bona acceptació de la gent
ha fet que els participants
decidissin repetir la trobada

van haver d’improvisar rems
mitjançant branques dels
arbres. Tots amb un objectiu: arribar fins a la meta
de la manera més original
i extravertida. La baixada

de diumenge va ser una de
les primeres activitats que
va donar el tret de sortida a
la festa major de Borgonyà,
amb un programa d’actes que
s’allargarà fins al 25 de juliol.

Un pregó molt
entranyable
El pregó de la
festa de Borgonyà va tenir
divendres com a protagonista un extens grup de 48
persones d’entre 45 i 60
anys nascudes a la colònia
però que actualment viuen
a fora. En nom de tots, van
prendre la paraula una
desena d’ells, per recordar
els anys d’infantesa viscuts
a Borgonyà amb anècdotes
i també per fer memòria
dels que en aquests anys
han traspassat. Mentre parlaven, es projectaven fotografies seves d’aquella època. Fins i tot van recordar
una cançó que fa 35 anys es
va fer, i que es va presentar al Festival de la Cançó
Catalana. L’acte va ser molt
emotiu, “per a nosaltres
el millor pregó que hem
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a Borgonyà l’any vinent,
coincidint també amb aquestes dates de la festa major. A

la fotografia, tots els participants en el pregó, divendres,
a l’escenari.

