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Sentiment de colònia
Borgonyà homenatja entitats històriques i ‘rescata’ un audiovisual dels anys 70 i 80
Borgonyà

Borgonyà va reviure el cap
de setmana passat el seu tradicional aplec. Un dels actes,
però, va servir especialment
per reforçar el sentiment de
poble que té la colònia. Va ser
amb motiu de l’homenatge a
entitats històriques, titulat
“120 anys d’associacionisme
a Borgonyà (1895-2015)”,
que diumenge al matí va
omplir el teatre. “La veritat
és que va anar molt bé. Fins i
tot algunes persones ho van
haver de seguir dretes”, es
felicitava Jaume Amargant,
principal impulsor.
La matinal va començar
amb una mostra de material
històric i trofeus del Centre
Excursionista de Borgonyà i
el Club Deportiu Borgonyà.
Copes, banderins, escuts,
carnets d’antics afiliats, uns
esquís dels anys 50 o fins i
tot un reproductor de cinema
antic van despertar interès
entre els veïns i va servir per
rememorar algunes anècdo-
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L’exposició de material històric va centrar l’atenció de molts dels veïns que diumenge van assistir al teatre de Borgonyà

tes viscudes. Com a preàmbul, el mateix Jaume Amargant va presentar la pàgina
web de Borgonyà <www.
borgonya.cat> i la inauguració del compte de Twitter
de Borgonyamemory, que ha
anat a càrrec de l’informàtic

Joan Martínez.
Tot seguit va arribar un
dels moments més esperats,
la presentació d’una pel·
lícula que mossèn Francesc
Xavier Coll va gravar originàriament en format súper
8 durant els aplecs de 1979 a

1982, els anys en què va exercir de sacerdot a Borgonyà.
La projecció del film, digitalitzada per Jaume Amargant,
va anar acompanyada de la
Coral Lloriana, amb cançons
al·legòriques als diferents
temes que surten a l’histò-

ric vídeo. El mateix mossèn
Coll va fer una breu glossa
per explicar com ha anat el
procés de filmació d’aquest
vídeo, que esdevé, ara per
ara, el document audiovisual
més antic de Borgonyà.
A l’acte de presentació
d’aquest vídeo històric, que
dura 22 minuts, també hi
van assistir, per exemple,
les majorettes de Voltregà,
que hi apareixen i que, més
de 30 anys després, ho van
poder reviure des del pati de
butaques. També hi van ser
presents membres del Circ
Sèmola, grup que hi apareix
en un número que van protagonitzar al nucli urbà de
Borgonyà el 1982.
Va tancar l’acte la projecció
d’una seixantena de fotografies històriques de les
quatre entitats associatives
homenatjades (Centre Excursionista, Moviment de Caps,
Club Deportiu i Companyia
de Teatre), amb intervencions puntuals d’alguns dels
protagonistes. Mossèn Josep
Codinach, per exemple, va
explicar com va organitzar el
Moviment de Caps (Escoltes)
a la colònia, el 1968, trencant
els esquemes imperants a
l’època i aportant una nova
visió política i del lleure als
joves del poble.
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- Tracte familiar
- Cuina pròpia
- Psicòlegs
- Fisioterapeuta
- Activitats lúdiques
- Serveis d’infermeria
- Habitacions individuals i dobles
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Oficiada pels frares franciscans.
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Atenció personalitzada - Ambient acollidor.
Activitats ocupacionals, de lleure.
Servei de psicologia, treballador social,
educadora social
i menjador.

Voleu marxar
un cap de setmana
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