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EL 9 ESTIU Temps de festes majors

El Birratorta
tenyeix de
fúcsia Sant Julià
Sant Julià de Vilator-

Al voltant de 350 joves
enfundats amb la samarreta
identificativa –enguany de
color fúcsia i dissenyada
per la vilatortina Clàudia
Dunkel– van protagonitzar
dissabte a la tarda una nova
edició del Birratorta, un
dels actes emblema del col·
lectiu Tupinots. La desenfadada cercavila va començar
i acabar a les Set Fonts, on
per segon any consecutiu
el Consell de Joventut va
repartir entrepans entre els
participants. Va ser un dels
actes destacats de l’arrencada de la festa major de
Sant Julià, que continuarà
activa fins diumenge que ve.
Entre setmana també hi ha
alguns actes destacats com
el Cercle de percussió, tes i
galetes del món d’Abaraka
Bake (dilluns), el Vilatorta
Pam a Pam (dimarts) o la
celebració dels 10 anys dels
Tupinots (dimecres).

ALBERT LLIMÓS

ta

L’embrió de la festa de Borgonyà

Pregó i humor per
obrir les festes a Sant
Miquel de Balenyà

Els membres del GICEB de la colònia fan el pregó per commemorar els 40 anys de la comissió

Sant Miquel de Balenyà

Borgonyà

“Ho vam començar a fer
sense el consentiment dels
pares, perquè érem menors
d’edat, i sense suport de les
institucions”. Els membres
del que es va anomenar
GICEB, el Grup d’Iniciatives
Culturals Entorn Borgonyà,
van fer el pregó de la festa
major de la colònia aquest
dissabte al vespre davant
d’unes 130 persones. El
feien per commemorar les
quatre dècades de la creació
del que va ser l’embrió de la
Komi, l’actual comissió de
festes, que va revitalitzar el
nucli amb molta activitat.
En un format teatralitzat i al
mateix teatre de la colònia
els membres d’aquells inicis
s’anaven retrobant i recordaven com va començar tot.
Era l’any 1977 i en aquell
moment “la fàbrica havia
tancat l’aixeta” per organitzar actes festius a banda que
“no hi havia relleu”. Un grup
de joves se’n va fer càrrec i
els van cedir la llar cultural,
que en aquell moment no
utilitzava ningú. Per això la
van haver de condicionar.
Mentre netejaven l’espai van
trobar un quadre penjat del
general Franco, en passar-hi
un pal de fregar per sobre els
va caure la imatge del dictador i a sota els va aparèixer la
figura de dos papes de Roma.

ALBERT LLIMÓS

Guillem Rico

Els membres de la primera comissió de festes i l’actual, dissabte a l’escenari del teatre de Borgonyà

Un cop condicionat, aquell
era el seu espai de reunió.
Els components recordaven
que van fer-se càrrec d’algunes de les activitats que ja es
feien al nucli com la festa de
la natura i d’altres activitats.
Recordaven un 11 de setembre en què van representar al
camp de futbol “el que sabíem dels fets de l’11 de setembre a Barcelona” i de passada
convidaven el públic a votar
el proper 1 d’octubre.
Un dels espais que més
utilitzaven, apuntaven, era
precisament el teatre. També
hi projectaven pel·lícules i al
desembre de 1977 es va projectar La selva blanca i aquella mateixa nit es va cremar

el teatre, i curiosament en
aquest moment es produïa
un petit problema tècnic al
pregó. S’havien cremat els
instruments d’alguns grups
i també els escalèxtrics que
tenien a l’espai. Va ser una
patacada pel grup i van trigar
uns anys a tornar a disposar
de l’espai. De fet “vam fer
manifestacions i tot”, apuntaven, i finalment l’any 1981
podien tornar a disposar de
l’espai.
Després de l’incendi “va
començar la nostra aventura amb la festa major”. Van
buscar patrocinadors i van
proposar actes. Era l’estiu de
1978 i van portar, per primer
cop a Osona, la Salseta del

Dilluns, 17 de juliol de 2017

Poble Sec. Apuntaven que
aquell any va ploure molt,
però “la festa, no va decaure”. En acabar agraïen a la
gent de Borgonyà l’assistència i “el caliu” que han mantingut tots aquests anys que
han demostrat que “no és un
poble mort”.
En acabar el pregó la Komi
actual, que va pujar a l’escenari, va proclamar els nous
pubills, Martí Aran i Paula
Sadurní, i també els padrins,
Adriana Rovira i Andrés
Alejandre. La festa continua aquest dilluns amb la
caminada nocturna, cinema
a la fresca dimarts i el gruix
central d’actes serà el cap de
setmana vinent.

L’actuació de la Coral Gallaret del poble; el pregó,
l’autor del qual sempre és
sorpresa, i una nova nit d’humor, enguany amb el showman ripollès David Moreno,
obriran, aquest dimecres al
vespre, la festa major de Sant
Miquel de Balenyà. L’endemà la festa continuarà amb
un concurs de dibuix per a la
canalla i, al vespre, una nit
mexicana, amb premis per a
la millor disfressa. La nit acabarà amb un concert d’Isaac
Camara i la música del DJ
Cristian. El gran gruix dels
actes, però, arribaran durant
el proper cap de setmana.

Natàlia Cantó,
pregonera a Sant
Martí de Centelles
La
sociòloga i professora universitària Natàlia Cantó, veïna
del poble, serà l’encarregada
de pronunciar el pregó de
la festa major de Sant Martí
de Centelles, que comença
aquest dijous i acabarà per
Sant Jaume. El pregó tindrà
lloc a la sala de plens a les 8
del vespre. El mateix dijous
es farà la inauguració de
l’exposició de maquinària en
miniatura de Jordi Revelle, a
l’espai polivalent del costat
de l’ajuntament, una sessió
de zumba i el brindis de festa
major a la plaça de l’Ajuntament. J.P.
Sant Martí de Centelles

