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40 anys fent comissió

Recta final de les
Festes d’Estiu
dels Hostalets

El pregó de la festa major de Borgonyà rememorarà els 40 anys de la Comissió de Festes
Borgonyà

				

ÀNGEL MARGINEDAS

M.E.

Entre 1976 i 1978, un grup
de set o vuit joves de Borgonyà vinculats al futbol, als
escoltes o al centre excursionista, i que aleshores es
trobaven a l’entorn de la Llar
Cultural de la parròquia, van
decidir fer un pas endavant
per rellançar les festes de la
colònia, que s’havien quedat
gairebé ermes i sense relleu
generacional. “Hi havia
ganes de fer coses i de canviar coses; volíem tornar a
portar l’animació a la colònia
amb unes festes més populars i participatives”, rememora Àngel Marginedas, un
d’aquells joves. Precisament,
els 40 anys d’aquell embrió
de la Comissió de Festes de
Borgonyà, la Comi, seran els
protagonistes, aquest dissabte, d’un pregó de la festa
major que promet fer reviure moments i emocions.
El pregó tindrà lloc al
teatre, a 2/4 de 9 del vespre.
Un parell d’hores després

FOTOS AMB HISTÒRIA Un moment de la festa major de 1976, que ja va començar a adquirir un caràcter més
popular. Molts dels que hi van participar com a animadors van acabar formant part de la primera comissió de festes

començarà un dels actes més
esperats dels últims anys, la
cinquena edició de la Gran
Festa Guateque, al camp de
futbol. La festa major, que
fins al 24 de juliol inclou
una vintena de propostes,
arrencarà pròpiament aquest
divendres, amb una de les
novetats del programa: el
1r Sopar de Carmanyola, a

partir de les 9 del vespre al
Centre de Cultura.
D’aquest primer cap de
setmana festiu també destaca, per diumenge al migdia, l’estrena d’un Concurs
d’Arrossos, que s’hauran de
cuinar allà mateix. El mateix
diumenge es podrà viure la
segona Trobada de Clàssics,
un doble campionat de bit-

lles i dards, i un taller de ritmes llatins i ball de saló.
La festa continuarà entre
setmana amb alguns actes
puntuals per enfilar el cap de
setmana central amb propostes consolidades com el Festival 2017 (dia 21), el concert
i ball amb l’Orquestra Venus
(dia 22) o el bingo popular i
les havaneres (dia 23).

Les Festes d’Estiu
dels Hostalets de Balenyà
encaren la recta final amb
un cap de setmana farcit
de propostes. Per aquest
divendres hi ha convocat un
concert jove, amb Jukebox, i
tot seguit, Festa del Sol Creixent, a l’Espai Jove de les
Monges. Dissabte, al mateix
escenari, arrossada jove i el
concert La Plana Sona, amb
l’actuació de diferents grups
emergents de la comarca. I
diumenge es tancarà el programa amb contes infantils
i l’espectacle pirotècnic a
càrrec de la colla de Cabrons
i Bruixes de Centelles.
Balenyà

Festa major al barri
Osona de Vic
Una caminada per la via
verda obrirà, aquest divendres al vespre, tres dies de
festa major al barri Osona,
de Vic. Per dissabte hi haurà
jocs per a la mainada a la
tarda i un sopar veïnal amb
cançons de taverna i quina.
Diumenge al matí hi haurà
xocolatada, inflables i festa
de l’escuma per a la canalla.
Vic

publicitat Serveis

· Servei veterinari
· Perruqueria canina i felina

DIVENDRES 14 JULIOL
A les 9 del vespre, al Casal d’Avis i Centre
de Cultura. 1r SOPAR DE CARMANYOLA
acompanyats amb els RIDAURA BLUES.
DISSABTE 15 JULIOL
A les 20.30, al teatre. 40 anys del naixement
de la Comissió de Festes de Borgonyà. PREGÓ
DE FESTA MAJOR 2017. Seguidament,
s’anomenaran els PUBILLS I PADRINS 2017
seguit d’un petit piscolabis.
A les 22.30 de la nit, al camp de futbol. 5a
GRAN FESTA GUATEQUE amb el gran RAFI.
DIUMENGE 16 JULIOL
De les 9 a les 11 del matí, al pàrquing de la
fàbrica. 2a TROBADA DE CLÀSSICS.
A les 10.30 del matí, al Casal d’Avis i Centre
de Cultura, TIR DE BITLLES CATALANES I
DARDS.
A les 11 del matí, a la plaça de Can Salvans. 1r
CONCURS D’ARROSSOS. A les 7 de la tarda, a
la plaça de Can Salvans. TALLER I ANIMACIÓ
DE RITMES LLATINS I BALLS DE SALÓ amb
el gran coreògraf ROBERT SALAS.
DILLUNS 17 JULIOL
A les 10 del vespre, davant del teatre.
Inscripcions a les 9.30 del vespre per la Xlll
CAMINADA NOCTURNA.
DIMARTS 18 JULIOL
A les 10 del vespre, al Casal d’Avis i Centre de
Cultura, gaudirem d’una bona pel·lícula i riurem
una estona, CINEMA A LA FRESCA.
DIVENDRES 21 JULIOL
A les 10 del vespre, al teatre, FESTIVAL 2017
amb molta llum, color, diversió i espectacle.

DISSABTE 22 JULIOL
A les 12 del migdia, al carrer Barcelona/Fabra:
FESTA DE L’ESCUMA.
A les 5 de la tarda, al carrer darrera l’església:
11è TOBOGAN BOIG.
A les 8 del vespre al Camp de Futbol: CONCERT
DE FESTA MAJOR a càrrec de L’ORQUESTA
VENUS.
A les 11 de la nit al Camp de Futbol: GRAN
BALL DE GALA amb l’ORQUESTA VENUS.
DIUMENGE 23 DE JULIOL
A les 10 del matí, al Casal d’avis i Centre de
Cultura: XOCOLATADA POPULAR.
A les 11:30 del matí, a la Plaça del C. Girona:
GEGANTS I GRAELLERS DE SANT VICENÇ
DE TORELLÓ.
A les 12:30 del matí, a la Plaça de Can Salvans:
ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de JAUME
BARRI.
A les 5 de la tarda, al Casal d’Avis i Centre de
Cultura: BINGO POPULAR
A ¼ de 7 de la tarda, al Camp de Futbol:
PARTIT DE FESTA MAJOR.
A les 10 del vespre, a la Plaça de Can Salvans:
CANTADA D’HAVANERES a càrrec de PEIX
FREGIT.
DILLUNS 24 DE JULIOL
A 2/4 de 8 del vespre al Teatre: inscripcions per
la XXVIII CAMINADA POPULAR.
A les 10 del vespre, a la Plaça de Can Salvans: fi
de Festa Major FOCS D’ARTIFICI.

Divendres, 14 de juliol de 2017
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