COL.LABOREN:
Làctics Masgrau.
Sant vicenç de torelló
Fusteria Albi. Torelló
T.C Torelló, S.A
Assesoria Jurídica Llucià Guiteras.
Manlleu
Disbesa
Josep Ayats. Dibuixant-poeta
Antoni Rabert, S.A. Torelló

L’ESGLÉSIA
És alta i groguenca
i de petit campanar,
de campanes ben vives,
a la plaça està.
Velleta i bonica,
i de cara a ponent,
aguantant les “tormentes”
i enyorances de gent.
Té “goteres” al sostre,
i la pintura es desfà,
i teranyines tan altes
que ni s’hi pot arribar.

Vilar Alimentació, S.L. Torelló
Embotits Casa Cruells

Té cançons i records
de temps ja passats,
però de segur en tornaran
més d’hora o més tard.

Peixateria 4 cantons. Torelló
Moltfruit, S.L
Carnisseria Nuri. Torelló

I el terra tan llis,
i el sostre tan alt,
i els vitralls de dalt el cor
com d’una catedral.

Disvil
Embotits La Gleva, S.L
Horta de Sant Vicenç
Casellas, S.A
Frit Ravich. Distribuïdor Agustí Torrent
Electrodomèstics Badia. Torelló
Meskpa. Torelló-Manlleu
Vilasis (pastes canigó)
La Cuina d’en Feliu
Rotllada inmobiliària
Desbastallaments Manlleu
Procarn Vic, SL

I la Sagrada Família,
tan gran allà dalt;
i el confessionari...
i el Sant Crist, al final.
I l’altar tan valent,
i els dos àngels vetllant,
i el pa viu del Sagrari
que no es cansa esperant.
I les estovalles antigues,
i el calze i el vi,
i la sang del Senyor
que per tots va morir.
I l’alfombra tan vella
que trepitja el mossèn,
i l’altra tan llarga
com la via del tren.
I el Sagrat Cor i la Verge
dels costats de l’altar
tenen ja tanta pols...
s’haurà d’arreglar.
I les escales d’entrada,
i els pins aquí dalt,
i el sol quan es pon
que il·lumina el missal.
És alta i groguenca
i de petit campanar,
de campanes ben vives,
ning, nang, ning, nang,
qui m’arreglarà?
AYATS

TORNA La Festa Major!
Festa i patrimoni
Després de dos anys de pandèmia, torna la Festa Major en majúscules.
Bé, de festa n’hi ha hagut sempre i, ni que fos de mínims, durant aquests darrers dos
anys la flama s’ha mantingut encesa. Ni la més ingrata de les pandèmies va poder
aturar una celebració que arriba cada Segona Pasqua i que és un dels puntals de la
identitat de Vila-seca. La festa major és patrimoni -immaterial, si voleu- de la colònia
igual com ho poden ser els edificis, les fonts, la sequoia o els carros de bombers. I
enguany volem incidir precisament en el patrimoni material de la colònia. Un patrimoni que, per deixadesa o per condicionants econòmics que se’ns escapen de les
mans, no està ni molt menys garantit. La font d’en Cristo, l’església, el camp de futbol,
el dipòsit, el carro de bombers que vam poder exposar en una festa major prepandèmica... Tot són peces del trencaclosques que conforma Vila-seca. I sense una peça, el
puzzle ja no es veu sencer.
La font, que és en un terreny de propietat privada, la van ressuscitar una colla de veïns
i enguany, amb el permís de Pegasus, mirarem de reinaugurar-la com es mereix.
L’església també s’aguanta gràcies al voluntariat del veïnat i pel que fa a l’històric carro
de bombers de moment el poc que en sabem és ja no viu a la colònia. Sí, aquests
darrers dos anys hem après que l’important de veritat són les persones però sense
entorn ni arrels ni ànima ni llibertat els humans tampoc som res.
I a Vila-seca ho volem tot. Persones, patrimoni, arrels i llibertat. I també festa. Festa
sense murrions ni mordaces. I llum als ulls i força al braç.
MOLT BONA FESTA MAJOR!

DIUMENGE 29 DE Maig

diumenge 5 de juny

A les 13:00h: MISSA DE FESTA MAJOR.
Abans i després de la celebració, hi haurà ofrena
de flors.

A les 8:00h: DESPERTA AMB COHETS a càrrec de
Jordi Fochs.

DIVENDRES 3 DE JUNY
A les 18:00h: CONCURS DE DIBUIX I TALLER DE
CAP GROSSOS “LA CAPUTXETA VERMELLA”
(Cal portar llapissos de colors o material que
necessiteu per crear la vostra obra).
També hi haurà plantada de flors a tota la colònia
amb la col·laboració de tot el veïnat.
A les 20:30h: ENGEGADA DE COHETS I REPIC
DE CAMPANES.
A les 21:00h: SOPAR POPULAR DE CARMENYOLA
(cadascú es porta el seu de casa però sapigueu que
hi haurà servei de bar).
Tot seguit, 1r FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MICRO OBERT DE VILA-SECA (podeu cantar,
recitar, actuar, ballar o fer qualsevol tipus d’activitat
artística. Obert a tothom. Us podeu acabar
d’apuntar en el moment d’entrar al sopar).
Algunes de les actuacions ja confirmades són dels
artistes vilasequens Edu Majara (que estrenarà el
monòleg ‘La divina pandèmia’), Josep Ayats, Joan
Farrés, Teresa Puig, Mercè Albi, Fina Treserras, Martí
Sunyer... I tot, presentat per Maria Carme Castells.

Dissabte 4 de juny

A les 9:00h: TRADICIONAL XOCOLATADA I
ARENGADES A LA BRASA, gentilesa de la
peixateria 4 Cantons de Torelló.
A les 10:00h: PARTIT DE FUTBOL amb les estrelles del
veïnat i rodalies.
A les 11:00h: CERCAVILA I BALLADA DE
GEGANTS DE VILA-SECA I SANT VICENÇ acompanyats
de la colla grallera Ges & Bisaura Fusion. (Cal que els infants
vinguin amb el capgròs de la Caputxeta Vermella que hauran
fet divendres).
Just abans de començar la cercavila, inauguració de la
remodelació de la Font d’en Cristo amb la presència del
Molt Honorable president legítim de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i el Molt Honorable conseller legítim de
Cultura, Lluís Puig. En cas que l’estat opressor impedeixi
l’assistència dels nostres representants a l’acte, la inauguració
anirà a càrrec de la Caputxeta Vermella (la nostra, el capgròs).
Potser és un personatge de ficció però almenys farà la tasca
que se li encomani amb dignitat (i no com els gestors que
ocupen el govern actual, que van ser votats per fer una
tasca -culminar la independència- que ja ni recorden).
A les 12:00h: a la Torre de les Monges, PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE “LA RODOLS I LA RET” a càrrec de Dolors Masferrer,
autora del llibre i filla de Vila-seca, i l’ADET (Associació
d’Estudis Torellonencs) amb la col·laboració del Cor de la
Parròquia del Barri de Montserrat.
Tot seguit, VERMUT amb música ambient.

A les 8:30h: 33ª CAMINADA POPULAR “amb
esmorzar gratuït al Sot Gran i sortida des de
La Plaça”. (Inscripcions amb la Manoli a la Torre de
les Monges abans del dia 2 de Juny).

A les 18:00h: GRAN BINGO POPULAR a la Torre de les
Monges (a la mitja part es farà l’entrega de premis als
guanyadors del concurs de dibuix).

A les 12:00h: PARTIT DE FUTBOL entre pubilles i
hereus de vila-seca.

Tot seguit, quan es faci fosc, ACOMIADAMENT DE LA
FESTA MAJOR amb focs artificials.

A les 16:30h: Als jardins de la Sequoia, gimcana
popular “AVENTURES AL JARDÍ DE LA
SEQUOIA”. Tot seguit, berenar per a tothom.

EXPOSICIÓ

A les 18:30h: Als jardins de la Sequoia (si plou, a la
Torre de les Monges), espectacle per a tots els
públics “SOMIA” amb el Mag Leandre.
A les 21:00h: SOPAR POPULAR, a la Torre de les
Monges.
Es podran comprar pizzes de la Sequoia i també
hi haurà servei de bar.
A les 22:00h: CONCERT amb el grup de pop-folk
Barbë Popov. A la Torre de les Monges.

Durant els dies de festa, hi haurà una exposició amb
fotografies de la colònia al carrer.
La Comissió organitzadora es reserva el dret d’alterar l’ordre
i el contingut d’aquest programa en cas de força major.
Així mateix, la Comissió organitzadora no es fa responsable
de cap accident que hi pugui haver en el transcurs de
les festes.
Tots els actes seran gratuïts, excepte el sopar de dissabte,
el Bingo i el servei de bar.
Disseny: Isabel Haro

