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EL 9 NOU

EL CALAIX

Gurb es vesteix de festa
Toni Albà, Deudeveu i la Maravella, plats forts d’un programa que s’allarga fins al dia 30
Gurb
EL 9 NOU

Gurb es prepara per viure,
des d’aquest divendres i fins
al dia 30, Sant Andreu, 10
dies intensos de festa major.
El programa desplega una
dotzena de propostes que
inclouen alguns noms propis,
com els de l’humorista Toni
Albà, el cor Deudeveu o l’Orquestra Maravella.
La festa major arrenca
aquest divendres amb el
tradicional pregó. Enguany,
a càrrec d’un gurbetà molt
especial, Jordi Molas, coordinador del voluntariat de l’Associació Sant Tomàs, diplomat en Educació Primària i
amb més de 13 anys d’aprenentatge dins del camp social
i de la discapacitat. Durant
el pregó, que començarà a
les 8 del vespre al pavelló
municipal, es projectarà Els
anys guanyats, un documental que radiografia la història
de superació personal que ha
viscut Molas, que va quedar
tetraplègic als 20 anys arran
d’una desafortunada lesió.
La vetllada estarà conduïda
per Jordi Font i el Mag Pota
i inclourà la presentació del
pubill i la pubilla d’enguany,
i una actuació d’alumnes de
l’Escola de Música de Gurb.
El programa continuarà
dissabte, a les 5 de la tarda,
amb la inauguració de la
segona edició del Remenat
d’Art, al Punt Jove de Gurb.
I a la nit arribarà el popular
sopar de festa major, que

pROgRaMa
d’actes

Caminada del Pelegrí
Una de les novetats del programa
serà l’anomenada Caminada del Pelegrí de
Gurb. Serà el diumenge dia 30 i estarà presidida, precisament, per la figura del pelegrí (a la foto, Toni Romero, que també és
l’impulsor d’aquesta iniciativa). Els participants estan citats a 2/4 d’11 del matí davant
de l’ermita de Sant Jaume de Vilafreser,
a l’entorn de la qual hi ha documentada,
des de 1250, l’antiga capella de Sant Jaume
Gurb

cada any canvia de temàtica.
Aquest any girarà entorn
del món del country, i també
inclou una miniquina i un
fi de festa amb l’Orquestra
Versions.
Diumenge es viuran dues
propostes destacades. Al
matí, al barri del Soler, amb
l’espectacle Carros i cavalls,

del Romeu. La ruta servirà per rememorar el vell costum dels gurbetans d’enviar
un romeu o pelegrí fins a Sant Jaume de
Compostel·la perquè pregués per tots els
veïns del poble quan el terme es trobava
amb alguna necessitat. El pelegrí i tot el
seguici resseguiran el tram de l’antic traçat
de la Ruta de Sant Jaume fins a la parròquia
de Sant Andreu, on a les 12 hi haurà una
missa, cantada per la Coral de Gurb, i tot
seguit el tradicional vermut.

protagonitzat pel Club Promoció d’Engantxe del Vallès,
que també inclourà, de forma gratuïta, la possibilitat de
donar un tomb amb carro o
carreta. I a partir de les 5 de
la tarda, al pavelló municipal
i en el marc de la Festa de la
Gent Gran, espectacle còmic
amb l’humorista Toni Albà

FESTA MAJOR DE GURB
2014

dissabte 8 de NOVeMbRe

23.30h, al Pavelló Municipal
GURBANFEST, Misstress Barbara, Alexander kowalski, Leqmotiv,
Andi, Elio Kenza, Kostha, Mark Green

diVeNdRes 21 de NOVeMbRe
- 20h, pavelló Municipal, presentat per Jordi Font i Mag Pota, PREGÓ
DE FESTA MAJOR a càrrec de Jordi Molas coordinador del voluntariat
de l’Associació Sant Tomàs, professor col·laborador de l’Universitat
de Vic, de l’Institut Guttmann, i conferenciant. Diplomat en Educació
Primària amb més de 13 anys d’aprenentatge dins del camp social i de
la discapacitat.
Durant el pregó podrem veure el documental «Els Anys Guanyats», que
el mes de desembre emetrà TV3. És una història de superació personal i
d’amistats incondicionals protagonitzada per Jordi Molas.
- PRESEnTAciÓ DEl Pubill i PubillA d’enguany.
- Actuació de l’EScOlA DE MúSicA DE GuRb.
- Seguidament es servirà un refrigeri.

dissabte 22 de NOVeMbRe
- 2n REMEnAT D’ART al Punt Jove de Gurb. Inauguració, dissabte 22
de novembre a les 17h. Obert dissabte 22 de novembre 17h a 21h i
diumenge 23 de novembre de 10a 13h
- 21h SOPAR cOunTRY + Mini QuinA + ORQuESTRA VERSiOnS
Menú: amanida de formatge de cabra i cassola de pollastre amb saltejat
de bolets+ postres i beguda per 12` (adults) i 7` (nens, menú infantil)
Cal comprar els tiquets abans del DIMECRES 19 DE NOVEMBRE, al
Punt Jove de Gurb “El Femer” o al Munt d’Or. (Els nens també han de
tenir tiquets). Es vendrà un cartró a l’inici de la Quina. Fi de festa amb
l’orquestra. IMPORTANT: si algú en té ganes i està engrescat pot anar
disfressat de vaquer, indi...

diuMeNge 23 de NOVeMbRe

FESTA DE lA GEnT GRAn
- 17h, al Pavelló Municipal, l’espectacle còmic amb TOni Albà, concert
amb les veus del concurs guanyadors de corals de TV3 «OH HAPPY
DAY» DEuDEVEu

dissabte 29 de NOVeMbRe

i concert del cor Deudeveu,
guanyadors de la primera
edició del concurs de corals
de TV3 Oh happy day.
La festa major es reprendrà
el cap de setmana següent, el
del patró, Sant Andreu. Destaca, per al dissabte 29, el concert de tarda i el ball de nit
amb l’Orquestra Maravella.

Tres dies de gresca
a Molló a l’entorn
de Santa Cecília
Aquest cap de setmana
Molló celebra la festa major
de Santa Cecília. Els actes
començaran dissabte a les 12
del migdia amb la missa en
honor a Santa Cecília, presidida pel bisbe de Vic. Al migdia
es farà un vermut popular i a
la tarda, tallers per als nens.
A la nit es farà el sopar del
jovent i ball amb el Trio de
Gala. Diumenge a la tarda es
farà el concert de festa major
amb l’Orquestra Montecarlo
i a la mitja part es proclamarà el mollonenc de l’any. La
festa acabarà dilluns amb
un esmorzar popular amb
productes de la matança del
porc, i a la tarda, al centre
Migjorn, hi haurà cinema.
Molló

I festa major
a Lluçà, fins
diumenge
Una xerrada sota el
títol “Dels supermercats a la
venda directa” seguida d’un
sopar popular obriran aquest
divendres el programa de
la festa major de Lluçà, que
s’allargarà fins diumenge. De
dissabte destaca, a la tarda,
un espectacle de màgia amb
el Màgic Raül i xocolatada
per a tothom; i a la nit, doble
concert a Santa Maria, amb
joves músics de la comarca (a
les 9 del vespre) i el Cercle
de Veus del Lluçanès (a 2/4
d’11 de la nit). De diumenge
destaca una conferència de
Conxita Martí, autora de la
còpia del Frontal d’Altar de
Lluçà; i al migdia, una ballada
de dansetes per la mainada.
Lluçà

neteges i transports
desembussos
i fosses
sèptiques

- 17h, al Pavelló Municipal cOncERT DE FESTA MAJOR amb
l’Orquestra Meravella. ENTRADA GRATUÏTA
- 21.30h a la Sala del Molí de l’Esperança TEATRE amb el GRuP SET i
MiG AMb l’ObRA ‘PRiMER PRiMERA’ de Jordi Santasusagna.
- 23h, al Pavelló Municipal bAll DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra
Meravella. ENTRADA GRATUÏTA

Ctra. Sant Hipòlit, km 4,100 - Gurb (Barcelona) -

diuMeNge 30 de NOVeMbRe

Central de Camions Osona, s.l.

- 9h, a la zona esportiva, ii TORnEiG DE bARRiS FuTbOl (per a totes
les edats). El torneig està compost per 8 equips per colors. Els equips
consten dels diferents barris del municipi agrupats entre ells:
1. Amistat + Esperança 2. Triangle 3. Soler + Ausoneta 4. Prixana
de Dalt + Martinencs 5. Prixana de Baix + Mas Galí 6. Vespella +
Serrabonica 7. Sant Julià Sassorba 8. Granollers de la Plana. Els partits
es faran al camp de futbol de l’UE Gurb. Cal inscriure’s abans del 21
de novembre al Punt Jove de Gurb. Les bases del torneig les podreu
trobar a la pàgina web de l’Ajuntament: www.gurb.cat.
- 10h, al pavelló municipal, XOcOlATADA POPulAR i FESTA DElS
nEnS amb inflables, ponis.
- 10.30h trobada amb el pelegrí, pels voltants del Romeu cAMinADA
DEl PElEGRÍ DE GuRb.
- 12h, a la Parròquia de Sant Andreu MiSSA DE FESTA MAJOR. Amb
la participació de la Coral de Gurb. En acabar s’oferirà el tradicional
vermut
- 18h. a la Sala del Molí de l’Esperança TEATRE amb el GRuP SET i
MiG amb l’ObRA «PRiMER PRiMERA» de Jordi Santasusagna
La taquilla estarà oberta una hora abans

cARROS i cAVAllS
- 9h Esmorzar popular: botifarra i pa amb tomàquet
- 11h Exhibició del Club Promoció d’Engantxe del Vallès I després, de
forma gratuïta, passejaran a tothom qui vulgui (siguin petits o grans) pel
barri del Soler (gratuït)

Divendres, 21 de novembre de 2014

Tel. 93 886 24 78 - 636 97 00 81- www.terricabras.cat

CARROSSERIES - GRUPS HIDRÀULICS
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