
 



Torna la festa... torna la Festa Major! 

Benvolguts veïns i veïnes de Borgonyà, la Festa Major 
se’ns presenta, any rere any, com una magnífica opor-
tunitat per a estar tots junts i treballar en els prepara-
tius, però sobretot estar junts i gaudir de la celebració. 
Sabem que al llarg de l’any hi ha altres activitats lúdi-
ques i culturals, però la Festa Major és la de tots, la que 
ens defineix com a poble. 

Viure la Festa Major com la més engrescadora de les 
nostres aventures col·lectives i passar-s’ho bé en com-
panyia de la família o dels amics, és un plaer indescrip-
tible que tot convilatà ha experimentat al llarg del 
temps. És per a això, que animem a tothom a sortir als 
carrers de la colònia, especialment en aquests dies, i 
gaudir de totes les activitats que ens han preparat les 
diferents entitats amb esforç i il·lusió perquè tot surti a 
la perfecció. 

Des del consistori, us desitgem que la FESTA MAJOR 
concedeixi dies de festa i alegria, ja que la força del 
nostre present és el nostre futur. Un futur que recomen-
ça constantment amb esperança i il·lusió ja que la his-
tòria de la Festa Major l’escriviu vosaltres. 

Visca Borgonyà! Visca el Poble! 

 

ÈRIC SIBINA MÀRQUEZ           MARTA CAMPS DEVESA 

             ALCALDE                       REGIDORA DE CULTURA 

COL·LABORADORS 

AJUNTAMENT DE ST VICENÇ DE           

TORELLÓ 

 * ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BORGONYÀ 

* CASAL D’AVIS I CENTRE DE CULTURA 

* C.D. BORGONYÀ 

* ELS ESCOCESOS DE BORGONYÀ 

* COMISSIÓ DE FESTES “LA KOMI” 

* C.T.T. ST VICENÇ - BORGONYÀ 

* COLLA DELS AMICS DE BORGONYÀ 

* HERBAFLOR SALVIA TESSI (Torelló) 

* MAYDISA (Borgonyà) 

* CAN VILLEGAS ALIMENTACIÓ (st Vicenç de 

Torelló) 

* PASTISSERIA DOT (Manlleu) 

* FERRETERIA TIÓ (Torelló) 

* EL BOMBÒ (Torelló) 

* COMESTIBLES GERMANS ROVIRA               

CAN MANOLO (Torelló) 

* DIBUIX PORTADA: FRANCESC COLOMER 

 



CANTADA D’HAVANERES 

ELS HAVANERUS DE L’ESQUIROL 

 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 casal d’avis i centre de cultura 

HORA: a les 12:30h  

ATENCIÓ:  l’organització posa a disposició dels participants i   

assistents cadires i taules.  

DIUMENGE 22 JULIOL A LES 22.00 h  

       EDUARD PERRUQUER 
 

 Bar restaurant 

 T. 93 859 52 31 

 Borgonyà  

                         Farmàcia  

                          M. RIFÀ  

Plaça del castell, 8  - Sant Vicenç de Torelló  

Tel. 93 859 12 16 

LA NOSTRA BOTIGA 

Tlf. 656 740 955  

Borgonyà - 08571 

HORARI D’ESTIU  

Del 3 de juliol al 13 d’agost la perruqueria estarà oberta els dijous i els divendres de 

9 a 12h i de 15 a 19h. Els dissabtes de 9 a 13h.  

Tancat per vacances: del 14 al 29 d’agost (ambdós inclosos)  

Carrer Borgonyà, 8—Tel. 93 759 32 26—08571  BORGONYÀ 



PROGRAMA D’ACTES 
DIVENDRES 13 JULIOL 

 A les 20.30 h  al teatre:   PREGÓ DE FESTA MAJOR 2018  

a càrrec  del grup de teatre dels   Pastorets de  Borgonyà. 

 A les 21.00 h  al teatre: nomenament  dels    PUBILLS  I 

PADRINS 2018. 

 A les 21.30 h al Casal d’avis i centre de cultura:                 

2n SOPAR DE CARMANYOLA  hi haurà taules, cadires,    

graelles, bon ambient i música per començar la festa amb     

alegria. El servei de Bar del Casal estarà obert. 

DISSABTE 14 JULIOL 

 A partir de les 22.30 h al camp de futbol:  6a GRAN FESTA 

GUATEQUE  música i ambient dels 60, 70, 80 per  passar una 

nit d’estiu  inoblidable amb el nostre estimat RAFI. 

DIUMENGE 15 JULIOL 

 A les 12.30 h al camp de futbol:                                             

2n CONCURS D’ARROSSOS                                           

(vegeu informació al mateix programa) 

 A les 18.00 h al casal d’avis i centre de cultura:                  

Tirada de bitlles catalanes. (organitza ELS ESCOCESOS) 

 A les 22.00 h al casal d’avis i centre de cultura:                 

CINEMA A LA FRESCA .  

DIJOUS 19 JULIOL 

 A les 21.00 h al xiringuito de Borgonyà: MÚSICA EN       

DIRECTE  amb Maria Isas (artista local). 

 

DISSABTE 21 JULIOL 

A LES 20.00 h CONCERT 

A LES 23.00 h BALL DE GALA 

ORQUESTRA VENUS 

INFORMACIÓ:  per reserva de taules trucar al 

616.57.92.56 PREU: 10 euros /taula (inclou pica pica) 



 
 

 

DIVENDRES 20 JULIOL 

 A les 22.00 h  al teatre: 155 “EL FESTIVAL” 2018  (festival 

autorizado por la academia   nacional de festivales                

regionales) 

DISSABTE 21 JULIOL 

 A les 11.30 h  al carrer Girona: 12è TOBOGAN BOIG un 

dels millors actes per passar-ho bé pels nens i adults.                                                                   

obligatori: casc, samarreta, xancletes tancades,              

autoproteccions i autorització dels pares als menors de 18 

anys. (organitzat pels amics de  Borgonyà) 

 A les 18.00 h al casal d’avis i centre de cultura:              

ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de  CARLES CUBERES    

gran amic de   Jaume Barri,  així que tenim festa assegurada. 

 A les 20.00 h  al camp de futbol:  CONCERT DE FESTA 

MAJOR  a càrrec d’ORQUESTRA VENUS. 

 A les  23.00 h  al camp de futbol: GRAN BALL DE      

FESTA MAJOR  a càrrec d’ORQUESTRA VENUS.           

Informació:  per  reserva de taules pel ball truca al 

616.57.92.56  (PREU  10 euros la taula, inclou pica-pica). 

DIUMENGE 22 JULIOL 

 A les  09.00 h a  l'església de Borgonyà:                           

CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA  

 A  les 10.00 h al casal d’avis i centre de cultura:            

XOCOLATADA POPULAR   porta la tassa i la cullera.

(organitzat per la Junta del Casal). 

 

 



  A les 12 del migdia:  GEGANTS I GRALLERS DE SANT 

VICENÇ DE TORELLÓ sortida de la plaça del carrer        

Girona i arribada a la plaça de Can Salvans. 

 A les 18.15 h  al camp de futbol:  PARTIT DE DE FESTA 

MAJOR, disputant-se el trofeu Excm. Ajuntament, C.D. 

BORGONYÀ & SANTPERENCA U.E. Presentació del  

Borgonyà de la temporada 2018/2019 us hi esperem !  

 A les 22.00 h a la Plaça de Can Salvans: rom cremat i 

CANTADA D’HAVANERES  a càrrec dels HAVANERUS 

de l’Esquirol.  

DILLUNS 23 JULIOL 

 A les 19.30 h al teatre:  XXVIIII CAMINADA POPULAR   

inscripcions a les 19.30 h, sortida a les 20.00 h, ar r ibada a 

la Plaça de Can Salvans, entrepà de botifarra, aigua i record. 

Preu: 6 euros. 

 A les 22.00 h  a la Plaça de Can Salvans:  fi de Festa    

Major  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.  

Exposició al Casal d’avis i centre de cultura: Durant els dies 

de Festa Major, hi haurà  una petita exposició dels                       

participants al 1r Curs Fotogràfic. 

 

                                 

                                                            

                               

el Xiringuito  
A l’hivern obert per  

encàrrecs a partir de 15 
persones  

Juliol i Agost obert cada dia  

Zona esportiva de Borgonyà  

Tels. 93 850 50 93— 677 695 974                                          

BAR RESTAURANT 


