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MAJOR
Sentfores

DEL 7 AL 17 DE NOVEMBRE DE 2019 

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

Enguany commemorem el 40è aniversari de 
l’Associació de Veïns de Sentfores-La Guixa, 
creada el juny de 1979. Les associacions de 

veïns van tenir una importància extraordinària 
en el principi de la democràcia, i en el nostre 

cas, una importància cabdal, pel fet de no tenir 
ajuntament propi. L’Associació va ser vital per 

Sentfores, estava tot per fer, i cal remarcar, 
posar en valor, que tot el que tenim al poble es 
va aconseguir per la lluita i l’activisme veïnal. 

Encara avui, l’Associació és la veu, els ulls, del 
poble, és la petita alcaldia de Sentfores, la 

portaveu de les reivindicacions veïnals, la garant 
de preservar la nostra identitat i l’encarregada 

de mantenir viu el sentiment de poble i la 
voluntat que continuï essent en el futur.

Els sentforencs som gent inquieta, 
compromesos, amb esperit crític i voluntat 
transformadora, malalts d’amor pel nostre 
poble, i contents de poder dedicar de forma 
altruista una part de la nostra vida al poble.
Sentfores és casa nostra, el lloc on sempre 

tornar, el petit trosset de terra a la qual 
pertanyem, on hem nascut i crescut, on vivim, 
un lloc on l’arrel retorna per sentir que el cor 

finalment s’hi aferra.
A Catalunya estem vivint dies que duraran anys. 
Som els pobles els que fem el país, i la seva gent, 

irreductible, els que sortim als carrers, no ens 
podem quedar a casa impassibles; ens hi juguem 
el futur i el país que heretaran els nostres fills.

Enmig d’aquests temps de reivindicació 
nacional, alcem la vista, fem pinya, fem poble, 

fem país, gaudiu de la Festa Major.

Llibertat presos polítics! Visca Catalunya! 
Visca Sentfores!!!

Bona Festa Major!

Dijous
7 DE NOVEMBRE

20.00 h    REPIC DE CAMPANES

Divendres
8 DE NOVEMBRE

20.30 h    PREGÓ DE FESTA MAJOR
A la rectoria. 
A càrrec de TXELL VERDAGUER MUSACH. 
Mestra. Néta d’en Tasar i de la Treseta de 
Cal Carreter. 

21.30 h    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

Tot seguit, música per ballar.

Diumenge
10 DE NOVEMBRE

08.30 h    DESPERTADA

09.00 h    ESMORZAR POPULAR

10.30 h    CERCAVILA AMB GEGANTS I GRALLERS
    amb la COLLA GEGANTERA 
    I GRALLERA DE MANLLEU    

Divendres
15 DE NOVEMBRE

Dissabte
16 DE NOVEMBRE

Diumenge
17 DE NOVEMBRE

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

Xocolatada, cansalada, arengades i pa 
torrat.
• Imprescindible portar tassa

Segueix-nos a les
xarxes socials!!

• Convocatòria i venda de tiquets 
• Sortida a les 21.30h
• A l’arribada BOTIFARRADA
La Nocturna de La Guixa és una ruta
senyalada d’uns 10 Km.  

18.30 h    TAST DE RATAFIA

/LaGuixa    
@sentfores

Tots els actes començaran o es realitzaran al Centre
Cívic (excepte els indicats en el programa)

Activitat dirigida per DAVID MERCADER,                
ratafiaire aficionat. Breu explicació sobre  
l’elaboració artesanal.
• Tast de 4 ratafies. Hi haurà pica-pica.
• Venda anticipada de tiquets al Centre 

Cívic (10€).

Tot seguit, CONCURS DE PANXAPELUTS.
Premi al 1er classificat.
Saps qui són els panxapeluts? 
I els esquenapelats?

i també a www.sentfores.cat

Dissabte
9 DE NOVEMBRE

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

18.00 h    TEATRE 

12.00 h    MISSA SOLEMNE DE SANT MARTÍ
    Tot seguit, pica-pica a la rectoria.

09.30 h    MATINAL D’ANELLAMENT     
Al pou del carrer del Call.
Activitat infantil, juvenil i familiar.
A càrrec del GRUP D’ANELLAMENT DE 
CALLDETENES-OSONA.
Podreu conèixer i veure ocells.

12.00 h    L’HORA DEL CONTE amb INGRID CANAL

16.30h    DESCOBREIX LA ROBÒTICA
Activitat proposada per fer una pinzellada 
de la robòtica educativa, destinat a grans i 
a petits, a càrrec d’Aprentik. 
Activitat infantil, juvenil i familiar.

Activitat infantil.

I després, si fa bo, pararem la xarxa i 
podreu jugar a VÒLEI GESPA.

Dilluns
11 DE NOVEMBRE

11.00 h    MISSA PER TOTS ELS DIFUNTS DE LA   
    PARRÒQUIA

La Guixa

19.00 h    METEOROLOGIA PER A AFICIONATS 

18.00 h    GRAN QUINA DE FESTA MAJOR
Cantada per ALBERT PORTELL.
Activitat per a totes les edats.
I després, per qui vulgui, pararem les 
GRAELLES i farem SOPAR a preus populars.
Música amb discos de vinil.

17.30 h    PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
    CAMPEONES (3 premis Goya) de Javier  
    Fesser.
    A la rectoria. Per a totes les edats.

16.30h    PLANETARI MÒBIL INFLABLE I DIGITAL
Projecció 360°.
Activitat infantil, juvenil i familiar.

12.00 h    CONCURS DE TAPES      
Consultar les bases del concurs al Centre 
Cívic o al web de l’Associació.

EXHIBICIÓ DE CUINA DE TAPES
A càrrec dels cuiners sentforencs JOSEP 
ESTURI, MIRENTXU RIUBRUGENT i ORIOL 
SALA.
Petit vermut pels participants i el públic 
del concurs. 

18.30 h    CONTRAPREGÓ
A la plaça de la Creu.
Durant els dies de Festa Major buscarem el 
millor candidat. Si no el trobem, no patiu, 
farem un bon BRINDIS DE COMIAT i fins 
l’any que ve!!!

A càrrec de MANEL DOT. Introducció a       
l’observació i curiositats del temps. 
Exposició d’aparells. Organitza CCVIC.

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

TONA’78 TALIA presenta l’obra 1er - 3a,  
dirigida per Lourdes Boneu. Hi haurà 
servei de bar La Taverna del Maset. 

21.00 h    LA NOCTURNA DE LA GUIXA              
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