FESTA
MAJOR
La Guixa
2015
DEL 10 AL 28 DE NOVEMBRE

Dimarts

Divendres

20.00 h

21.00 h

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

MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA
Després pica pica a la rectoria

20.30 h PREGÓ DE FESTA MAJOR
A la rectoria. A càrrec de
Josep Masoliver i Pou, empresari,
decorador-interiorista, membre del
Grup de Defensa del Patrimoni de Vic,
i amb els orígens familiars al mas St.
Llorenç.
Tot seguit, al costat de la rectoria,
BRINDIS i FOCS ARTIFICIALS amb
L’ESCAMOT DELS DIABLES
DE CALLDETENES

Nou programa i nou format.

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.

11 DE NOVEMBRE
11.00 h

Divendres
13 DE NOVEMBRE
20.30 h

Dissabte
21 DE NOVEMBRE
21.30 h

Diumenge
22 DE NOVEMBRE
10:00 h

SOPAR POPULAR

CONCERT DE BOYS DAMM

Versions cerveseres. Entrada gratuïta

TEATRE
L’AGRUPACIÓ TEATRAL DE SENTFORES
presenta l’obra GUIXAGAGS, dirigida per
Ernest Pla.

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.

• Venda anticipada de tiquets al Centre
Cívic (adults 11€ / 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
23.30 h

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

Dimecres

Associació de Veïns de La Guixa

Retocs per no sucumbir a les inèrcies.
Menys dies, però més atapeïts.
Hi ha propostes que s’allargassen tant com sabem
estirar els números i les mans.
Comptem amb l’ajuda dels de sempre i alguna
incorporació.
Gràcies a tots per fer-ho possible!
Tal com us dèiem l’any passat,
mantenim l’empenta i la il·lusió,
i hem activat nous canals
de comunicació i participació.
Hi ha molts projectes encara, grans projectes,
d’història, de patrimoni, socials,
que durant aquests anys hem anat embastant i
voldríem materialitzar,
tots hi podreu aportar el vostre granet de sorra,
ja us anirem informant.
Entre tots som la veu del nostre poble,
el volem viu i no pas barri dormitori.
És qüestió de voluntat, tenim la capacitat i la
llibertat d’escollir com volem viure;
és la consciència de no ser res sinó s’és poble.
Ja som al compte enrere: arribarà St. Martí, el
nostre patró, repicaran les campanes i ja tindrem
aquí la Festa Major.

20 DE NOVEMBRE

Dissabte
28 DE NOVEMBRE

Diumenge
15 DE NOVEMBRE
8.30 h

TEATRE
L’AGRUPACIÓ TEATRAL DE SENTFORES
presenta l’obra GUIXAGAGS, dirigida per
Ernest Pla.

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

9.00 h

21.30 h

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

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

10.30 h

BICICLETA DEL RIURE
CERCAVILA AMB GEGANTS I GRALLERS
amb la Colla Gegantera i Grallera
de Manlleu		
A l’arribada al centre cívic, continua la
diversió amb INFLABLES

10.30 h

CAMPIONAT LOCAL DE PARXÍS
I BOTIFARRA

11.00 h

MISSA PER TOTS ELS DIFUNTS DE LA 			
PARRÒQUIA

18.00 h

TEATRE
L’AGRUPACIÓ TEATRAL DE SENTFORES
presenta l’obra GUIXAGAGS, dirigida per
Ernest Pla.

Segueix-nos a les
xarxes socials!!
/LaGuixa

@sentfores
i també a

www.sentfores.cat

