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Endavant amb la Festa Major! 

Ja hi tornem a ser  la nostre Festa Major, la de tots, aquests dies que 

per uns instants deixem enrere la rutina i el dia a dia per sortir, 

trobar-nos compartir i gaudir de la colònia. Dies de caloreta que 

presten a sortir al carrer a fer activitats a petar la xerrada o a passejar 

pel nostre magnífic entorn. La Festa Major és aquell moment d’obrir 

casa nostre a la família, amics i visitants i demostrar l’orgull que 

tenim de pertànyer a un poble viu, bonic, alegre... en definitiva 

l’orgull de ser de Borgonyà.   

La Festa Major és la festa de totes i tots i ens convida a participar-hi. 

Perquè?, perquè és una oportunitat única al llarg de l'any, perquè 

moltes persones i entitats esmercen un gran esforç per a que sigui un 

èxit de participació, perquè estem compromesos amb la nostre 

colònia, perquè, en definitiva, estem construint, també, des de la 

festa, el nostre futur col·lectiu. 

Sortiu i gaudiu de totes les activitats que ens han preparat la Comissió 

de Festes. Tanmateix des del nou consistori volem agrair a totes i cada 

una de les persones que ho fan possible. Estem segurs que serà un gran 

èxit. 

Visca Borgonyà! Visca el Poble! 

ÈRIC SIBINA i MÀRQUEZ                          MARTA CAMPS, ANNA SOLÀ i 

PAU FERNÁNDEZ  

     ALCALDE                                       REGIDORIA DE CULTURA  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  LA NOSTRA BOTIGA 
                Tlf. 656 740 955 

      Borgonyà – 08571 
        Horaris: 8:45h a la 13:15h 

        Dissabte 8h a 13:30h 
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 PROGRAMA D’ACTES 

DISSABTE 13 DE JULIOL 

• A les 18:30h al camp de futbol: PREGÓ DE FESTA MAJOR 
2019 a càrrec del Club Deportiu Borgonyà. Seguidament 
nomenament dels PUBILLS I PADRINS 2019. 

• A les 20:00h al camp de futbol: CONCERT DE FESTA 
MAJOR a càrrec de l’ORQUESTRA VENUS. 

• A les 23:00h al camp de futbol: BALL DE FESTA MAJOR a 
càrrec de l’ORQUESTRA VENUS. 

Informació: per reservar taules pel ball trucar el 
648.005.129 (PREU 10€ la taula). 

DIUMENGE 14 DE JULIOL 

• A les 12:00h: GEGANTS I GRALLERS DE SANT VICENÇ DE 
TORELLÓ sortida de la plaça del carrer Girona i arribada al 
camp de futbol. 

• Seguidament PICA-PICA POPULAR. 

• A les 14:00h al camp de futbol: 3er CONCURS 
D’ARROSSOS (vegeu informació el mateix programa). 

• A les 18:00h al teatre: L’ALEGRIA QUE PASSA de Santiago 

Rusiñol. A càrrec del grup de teatre de Sant Hipòlit de 

Voltregà. 3€ l’entrada. Venda d’entrades una hora abans a 

taquilla. Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 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DIMECRES 17 DE JULIOL 

• A les 21:00h el Xiringuito: Trio diatònic de 
cançons feministes i de protesta que repassa autors com Lluís 
Llach, Joan Baez, Obrint Pas, Pomada o Ovidi Montllor. A 
través de les veus i sons dels acordions, un repertori variat de 
músiques conegudes i que ens han omplert la vida. 

DIJOUS 18 DE JULIOL 

• A les 21:30h al Casal de Borgonyà: CINEMA A LA FRESCA. 

DIVENDRES 19 DE JULIOL 

• A les 21:30h al Teatre: FESTIVAL 2019! Vine a passar una 
bona estona amb balls i gags a càrrec de la participació de la 
gent del municipi! Venda d’entrada una hora abans a taquilla. 
Preu 5€. 

DISSABTE 20 DE JULIOL 

• A les 11:30h al carrer Girona: 13è TOBOGANT BOIG pels 
nens i adults. Obligatori: casc, samarreta, xancletes 
tancades, autoproteccions i autorització dels pares pels 
menors de 18 anys. 

• A les 17:30 al Casal de Borgonyà: Tirada populars de 
BITLLES CATALANES a càrrec dels ESCOCESOS. Modalitat 
individual. Inscripcions mitja hora abans. Hi haurà premi pel 
millor tirador! 

• A partir de les 22:30h al camp de futbol: 7a GRAN FESTA 
GUATEQUE música i ambient dels 60, 70, 80 per passar una 
nit d’estiu inoblidable amb el nostre estimat RAFI! 
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DIUMENGE 21 DE JULIOL 

• A les 9:00h a l’església de Borgonyà: 
CELEBRACIÓ DE L’EUCARÍSTIA 

• A les 10:00h al Casal de Borgonyà: XOCOLATADA 
POPULAR porta la tassa i la cullera! 

• A les 12:00h al Casal de Borgonyà: ESPECTACLE INFANTIL 
a càrrec de JAUME BARRI. Segur que ell ens farà baixar la 
xocolata a ritme de la seva música. 

• A les 16:30h al Teatre: GRAN BINGO POPULAR! Comenceu 
a preparar el moneder...ah! i porteu bolígraf, allà no en 
tindrem... 

• A les 19:00h a la plaça de Can Salvans: rom cremat i 
CANTADA D’HAVANERES a càrrec de PEIX FREGIT. 

DILLUNS 22 DE JULIOL 

• A les 19:30h al Teatre: XXX CAMINADA POPULAR 
inscripcions a les 19:30h, sortida a les 20:00h, arribada a 
la plaça de Can Salvans, entrepà de botifarra, aigua i record. 
Preu 6€ 

• A les 22:00h a la Plaça de Can Salvans: Fi de Festa Major 
amb FOCS D’ARTIFICI 

NOTA: EN CAS DE PLUJA ELS ACTES ES FARAN AL 
TEATRE. 

LA COMISSIÓ DE FESTES ES RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR LA PROGRAMACIÓ SI FOS NECESSARI I NO 
ES FA RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY PERSONAL 
DURANT ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR. 
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CONCURS D’ARROSSOS 
Cada equip haurà d’encarregar-se de dur els seus propis utensilis 
(paella, paeller, bombona de gas, ingredients, estris de cuina...) 

L’objectiu del concurs no és res més que passar una bona estona dinar 
tots junts i fer gresca i xerinola. Tot i així, no us oblideu que és una 
competició! 

Animeu-vos que serà d’allò més divertit! 

LLOC: al camp de futbol 

HORA: a les 13:00h 

ATENCIÓ: l’organització posa a disposició dels participants i assistents 
cadires i taules! 

Seguidament entrega de premis 
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COL·LABORADORS 
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