FESTA
MAJOR
La Guixa
2018

Dijous

Divendres

20.00 h

21.00 h

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

20.30 h PREGÓ DE FESTA MAJOR

Sentfores.

21.30 h

Llibertat! Visca Catalunya! Visca el poble!!!

Bona Festa Major!

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

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.

9 DE NOVEMBRE

A la rectoria. A càrrec de Txevi Rovira i
Montells. Conseller de Cultura del Consell
Comarcal d’Osona. Guia de la ruta 1714
de la Generalitat de Catalunya, a l’ermita
de Sant Sebastià.
Coneixereu un fet important de la història
de Catalunya que tingué lloc a

Dissabte
17 DE NOVEMBRE
11.00 h

SENTFORES, EL MUNICIPI AMB MÉS
MOLINS DE VENT D’OSONA
Ruta guiada per XAVIER CERVERA. Inici al
Centre Cívic per veure l’exposició
fotogràfica i tot seguit inici de la ruta a
peu:
RUTA DELS MOLINS: FERRO, VENT I
AIGUA.
Apta per totes les edats.

17.00 h

L’HORA DEL CONTE amb INGRID CANAL

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.

    Activitat infantil
18.00 h

10 DE NOVEMBRE
15.30 h TORNEIG DE BITLLES CATALANES
Sentfores - La Guixa i els barris de Vic.
CAMPIONAT LOCAL DE PARXÍS
I BOTIFARRA

17:00h - 19.00h DESCOBREIX LA ROBÒTICA
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.

Diumenge

11 DE NOVEMBRE
8.30 h DESPERTADA
A primera hora els més galifardeus
passaran pels carrers fent força
soroll i despertant a tothom.
9.00 h

TAST DE CERVESA
Activitat dirigida per David Bofill del Celler
d’Osona.
Tast de 5 cerveses. Hi haurà pica a pica.
Venda anticipada de tiquets al
Centre Cívic (10€).

Dissabte
16.00 h

LA NOCTURNA DE LA GUIXA
• Convocatòria i venda de tiquets
• Sortida a les 21.30h
• A l’arribada BOTIFARRADA

Divendres

DEL 8 AL 18 DE NOVEMBRE

Situat a 770m d’altitud, tenim un mirador privilegiat,
un racó molt emblemàtic i estimat, per la seva bellesa,
la formidable vista i la forta càrrega històrica que
emana: és l’ermita de Sant Sebastià, una excel•lent
balconada sobre la plana de Vic i sobre el nostre poble,
una vista fascinant que ens roba el cor. Ens permet
gaudir plenament de l’essència de la plana, de la nostra
essència rural entre camps de conreu i tot de masies
disseminades, belles joies arquitectòniques, i tot un
sembrat d’esglesioles, element intrínsec del nostre
passat que encara es deixa veure.
L’ermita de Sant Sebastià, situada al municipi de
Sentfores, fou construïda al segle XVI en honor a aquest
sant considerat protector contra la pesta, després
d’un brot que va causar morts i estralls. L’any 2012
va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional per la
Generalitat de Catalunya. És un dels escenaris de la
Ruta 1714.
El 17 de maig de 1705 tingué lloc una reunió a l’ermita
de Sant Sebastià, on un grup de prohoms, de patriotes
catalans, van signar el Pacte dels Vigatans, encetant
així la revolta que promovia l’aliança amb Anglaterra
en contra del regnat del borbó Felip V d’Espanya,
després de la mort de Carles II sense descendència,
que desencadenà aquest gran conflicte internacional,
la Guerra de Successió (1702-1714). Al Principat
de Catalunya, els partidaris de l’arxiduc Carles III
d’Àustria durant la Guerra de Successió van rebre
el nom de vigatans, per haver-se iniciat el moviment
antiborbònic a la plana de Vic. La conseqüència directa
de la derrota dels austriacistes a Barcelona, l’11 de
setembre de 1714, fou la implantació per part de Felip
V del Decret de Nova Planta, que representà la pèrdua
dels drets i llibertats nacionals de Catalunya.
Aquest any, a més, commemorem el 140è aniversari de
la construcció de l’església al nostre poble. A mesura
que es va anar formant el nucli més important de
poblament del terme de Sentfores, a finals del segle
XVIII, l’ermita de Sant Martí que quedava a mitja hora
a peu, va anar quedant en desús. I és per això que els
nostres avis i besavis, amb molt d’esforç i sacrifici, van
construir l’església actual aquí al poble. Inaugurada el 3
de desembre de 1878, l’obra havia començat 13 anys
abans. L’esforç fou tant gran que no tingueren esma per
acabar la façana i el campanar.
Un any després de la Declaració d’Independència de
Catalunya i de la proclamació de la República Catalana
el 27 d’octubre de 2017, enmig del desconcertant
procés per fer-la efectiva, enguany hem volgut posar
en valor aquests dos exemples de gent que lluitava pel
que creia, pel que estimava. En el pregó podreu conèixer
aquest episodi històric, un dels més destacables de
la Guerra de Successió a Catalunya, que va tenir lloc al
nostre poble, Sentfores.
Uns van lluitar pel país, els altres pel poble construint
l’església. Aquí, ara, ens toca a tots nosaltres agafarlos el relleu. Tots junts hem de mantenir viu el sentiment
de poble i la voluntat que continuï essent en el futur.

16 DE NOVEMBRE

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

Diumenge
18 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.

11.00 h

MISSA PER TOTS ELS DIFUNTS DE LA 		
PARRÒQUIA

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

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

MISSA SOLEMNE DE SANT MARTÍ
Tot seguit, pica a pica a la rectoria
Actuació de COR GOSPEL GURB a
    l’església.
Commemoració del 140è aniversari de la
    construcció de l’església.
Després coca amb xocolata per berenar.

Segueix-nos a les
xarxes socials!!
/LaGuixa

Dijous

15 DE NOVEMBRE
19.00 h ALFRED RODRÍGUEZ PICÓ. Meteorologia
a l’abast de tothom: vent, tempestes,
   pedregades, llamps, trons, neu, mapes,   
   canvi climàtic...
   Organitza Centre Cívics de l’Ajuntament de
Vic.
Hi haurà bar al Centre Cívic, La Taverna del
Maset, a partir de les 17h.

@sentfores
i també a

www.sentfores.cat

