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EL 9 NOU

EL CALAIX

Punt i final a unes
animades Festes
d’Estiu a Balenyà
Les Festes d’Estiu
dels Hostalets de Balenyà van
acabar aquest diumenge amb un
espectacle de foc a càrrec dels
Cabrons i Bruixes de Centelles
després d’un cap de setmana
àlgid que ha tingut com a màxima expressió la Festa Sol Creixent, de nou l’acte que ha congregat més gent amb l’actuació
divendres dels Nyandú i l’Orquestra Mitjanit (a la foto). Una
de les novetats d’aquest any va
ser el Racó de Nit del Botiguer,
amb una desena de parades a
la plaça Bosch i Jover, aquest
dissabte, mentre que el taller
de circ va quedar deslluït per la
forta calor. Des del 3 de juliol,
entre algunes entitats del poble
i l’Ajuntament s’han organitzat
una vintena d’activitats.
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El pregó i les motos
clàssiques obren
el foc a Sant Julià
El pregó
de l’historiador Carles Puigferrat,
aquest diumenge a la tarda, va
donar el tret de sortida a l’extens
programa de la festa major de
Sant Julià de Vilatorta. El vigatà
va centrar la seva ponència a
parlar sobre la sagrera i els topònims típics del poble. Va explicar,
per exemple, que “vilatorta” es
podria haver començat a emprar
per dues possibilitats: fer referència a un urbanisme més aviat
corb o assenyalar la propietat de
la vila, una dama de nom “Torta”
o de llinatge “Tort”. Diumenge al
matí també es va celebrar el concurs de botxes i la 22a trobada de
motos antigues (a la fotografia).
Els actes s’allarguen fins al diumenge dia 26, amb el gran gruix
de les propostes més populars.
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Borgonyà comença
amb molt d’humor
deu dies de gresca
El divertit pregó en
clau d’humor que van protagonitzar representants dels 11 carrers
engalanats d’enguany (a la foto)
va donar el tret de sortida, dissabte al vespre, a la festa major de
Borgonyà, amb un programa que
continua fins al proper dilluns 27.
La festa ja va viure un preàmbul
divendres, amb un animat concert de rockabilly, a càrrec dels
populars Six in Town. D’aquest
primer cap de setmana també va
ser especialment sonada la tercera edició de la Gran Festa Guateque, amb música dels anys 60, 70
i 80, que va reunir més gent que
mai. L’endemà diumenge, uns 75
veïns van fer un arròs plegats, i
de la tarda destaca la projecció de
vídeos històrics de la colònia.

Dilluns, 20 de juliol de 2015
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