FESTA
MAJOR
La Guixa
2016

Dijous

Presentació de l’obra a càrrec dels Germans
Minarel·li (Miquel Griera i Xavier Funoll) de
L’AGRUPACIÓ TEATRAL DE SENTFORES.

20.00 h

REPIC DE CAMPANES
A càrrec de St. Jordi, de Sta. Teresa, de
      la Maria Montserrat i de la Martina, les
nostres campanes.

Teatre: el grup JAHISOMTOTS! del Pla de
Palau - Sant Pau de Girona representa l’obra
Taxi Compartit de Ray Cooney, dirigida per
Pere Vivolas.

Divendres
11 DE NOVEMBRE
11.00 h

MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA
Després pica pica a la rectoria.

20.30 h PREGÓ DE FESTA MAJOR

Divendres
18 DE NOVEMBRE

21.00 h

A la rectoria. A càrrec d’Anna Comet i
Pascua, guixenca des de fa 7 anys. Periodista, traductora, entrenadora, formadora
i corredora de muntanya. Dues vegades
guanyadora de l’Everest Trail Race, acumula diferents podis en Copa del Món de
llarga distància, nombroses participacions
internacionals i podis nacionals.
Columnista del diari Ara a la secció d’Esports i redactora en diferents revistes.
21.30 h

d’interpretacions gràfiques del Castell de Sentfores
i el seu entorn. El castell fou enderrocat en la guerra

Tot seguit, MÚSICA PER BALLAR

Agraïm la col.laboració dels guixencs Estudi Dadà.
L’actual escut del nostre poble es basa en una successió

La Nocturna de la Guixa és una ruta
senyalada d’uns 10 Km pels voltants del
poble de La Guixa i per l’antic municipi
de Sentfores.
La Nocturna començarà després dels
FOCS ARTIFICIALS amb L’ESCAMOT
DELS DIABLES DE CALLDETENES.
*La traca final marcarà l’inici de la caminada.

Dissabte
19 DE NOVEMBRE
19.00 h

arquitectura i forma original.

naturalista del castell, on s’intueix un ocell al
capdamunt. La segona versió és una interpretació
d’estil noucentista amb molta filigrana en el marc.
I l’última versió és una combinació simplificada de les
dues anteriors, mantenint les filigranes i mostrant per
primer cop els colors utilitzats que, segons criteris

Dissabte
12 DE NOVEMBRE
16.00 h
16.00 h

de l’escut, amb l’ocell al cim del castell, el castell
amb els merlets característics, i el turó i l’entorn de

en temps de sega, el verd de la vegetació i el blau del
cel (podeu veure el logotip en color al nostre facebook).

20 DE NOVEMBRE
10:00 h

CURSA DE TALLAGESPES
A l’antiga pista poliesportiva celebrarem
una nova edició de la ja tradicional cursa
de tallagespes, diversió assegurada per
participants i assistents.

Tots els actes es començaran o realitzaran al centre
cívic (excepte els indicats en el programa)

13 DE NOVEMBRE
8.30 h

DESPERTADA
A primera hora els més galifardeus
passaran pels carrers fent força
soroll i despertant a tothom.

connecta de forma transversal tots els guixencs, tots
els veïns del nostre poble, tan els de tota la vida com els
9.00 h

un dels màxims exponents d’aquesta connexió.

Bona Festa
Major!

Diumenge

Diumenge

És, en definitiva, un disseny amb personalitat i que

nouvinguts, els joves i els grans, i on la Festa Major és

CAMPIONAT LOCAL DE PARXÍS
I BOTIFARRA

Activitat proposada per fer una pinzellada
de la robòtica educativa, destinat a grans i
petits, a carrec d’Aprentik.
Sessions cada 20 minuts.
Activitat infantil, juvenil i familiar.

Així, el nou logotip és una interpretació contemporània

típiques de la Plana de Vic, groc marronós dels camps

TORNEIG DE BITLLES CATALANES
Sentfores - La Guixa i els barris de Vic.

17:00h - 19.30h DESCOBREIX LA ROBÒTICA

heràldics, són una representació dels tons de l’entorn.

La Guixa, amb els colors gris blavós de les margues

TAST DE VINS
Activitat dirigida per Albert Portell.
Tast de 5 vins amb tapes de La Nyàmera.
Venda anticipada de tiquets al
Centre Cívic (7€).

remença del 1472 i no es tenen dades sobre la seva

publicació de l’any 1908: és una representació

LA NOCTURNA DE LA GUIXA
• Convocatòria i venda de tiquets
• Sortida a les 21:30h*.
• A l’arribada BOTIFARRADA

SOPAR POPULAR
• Venda anticipada de tiquets al Centre
Cívic (adults 12€ / nens 7€)
• Per raons d’espai hi haurà 90 places
limitades (per estricte ordre de venda
del tiquet)
• Cal portar un plat, got i coberts

de l’Associació de Veïns de La Guixa.

La primera versió de la qual tenim imatges és una

TEATRE

10 DE NOVEMBRE

DEL 10 AL 20 DE NOVEMBRE

Aquest any us presentem el nou logotip

18.00 h

ESMORZAR POPULAR
Xocolatada, cansalada, arengades i pa
torrat
• Imprescindible portar tassa

10.30 h

El poble és de tots i entre tots fem poble
Ajuda’ns i col·labora posant la senyera

CERCAVILA AMB GEGANTS I GRALLERS
amb la COLLA GEGANTERA
I GRALLERA DE MANLLEU		
A l’arribada al centre cívic, continua la
diversió amb INFLABLES

11.00 h

MISSA PER TOTS ELS DIFUNTS DE LA 			
PARRÒQUIA

Segueix-nos a les
xarxes socials!!
/LaGuixa

@sentfores
i també a

www.sentfores.cat

