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FESTA MAJOR DE BORREDÀPÀGINES ESPECIALS
ARXIU/DANI PERONA

Borredà s’omple
per festa major
de música
i cultura popular
 El 21è correfoc, en el qual participaran els

Dimonis Socarrimats, tindrà lloc demà a les
deu de la nit a la plaça Major del poble
REDACCIÓ | BERGA

La Festa Major de Borredà ja ha
arribat! Per celebrar-ho, des d’avui
ﬁns al dimarts que ve, tindran lloc
al poble un munt d’activitats per a
grans i petits.
Avui a les set del vespre, es farà
a la plaça Major una classe magistral de zumba. Els monitors del
gimnàs berguedà Alter Sport dirigiran la sessió. Després de l’esport,
ve la gresca. A les nou del vespre,
començarà a la plaça Major el
cercatasques, que recorrerà els
carrers del poble amb l’acompanyament musical del grup de percussió Sambao. La festa s’acabarà
a altes hores de la matinada: a l’escenari de la plaça Major, el conjunt

de rock ‘n’ roll Destemps farà sonar ben fort les cançons del seu repertori. Els rumbers Embolingats
i Xandris Brothers DJ posaran el
punt i ﬁnal al primer concert de
festa major.
Demà a partir de les deu del
matí, el local Puigmal acollirà el
22è campionat de tennis taula,
mentre que, a les onze, es farà a la
plaça Major una activitat infantil
organitzada per l’AMPA de l’escola. Havent dinat, a les cinc de la tarda, començarà a la plaça Major
l’exposició i baixada d’andròmines.
Tot seguit, la cultura popular serà
la protagonista de la festa. A les
vuit, a la plaça Major, tindrà lloc un
taller infantil de dimonis, que serà

Els Castellers de Berga seran els protagonistes, junt amb els Margeners de Guissona, de la diada castellera

el preludi del 21è correfoc de Borredà, en què participaran els Dimonis Socarrimats i els Sambao.
La segona jornada de la festa s’acabarà amb un concert dels conjunts Xeic! i Raggatunning i del DJ
Stroikov, resident de la sala Stroika, que començarà a les dotze de
la mitjanit a la plaça Major.
Diumenge a dos quarts de nou
del matí, es farà la caminada popular. El punt de sortida serà la plaça Major. Al migdia, també a la plaça Major, els Castellers de Berga i
els Margeners de Guissona capi-

tanejaran la diada castellera. A
les set, la Principal de Berga farà un
concert de sardanes a la plaça
Major. A dos quarts d’onze, l’orquestra Gira-Sol posarà la música
al gran ball de nit.
La jornada de dilluns estarà dedicada als més petits. A les onze, la
plaça Major acollirà una gran xeringada de colors i festa de l’escuma. A les quarte, començarà al
centre cívic el 20è campionat de
botifarra Dr. Jesús Soler. Una hora
més tard, hi haurà a la plaça Major jocs «per a nens i no tan nens»,

com diu el programa. A les nou, començarà el 6è sopar popular. Tot
seguit, Improshow farà un espectacle d’humor i improvisació.
Dimarts a les onze del matí, s’inaugurarà una exposició de pintures d’artistes locals. A les quarte,
a la plaça Major, començarà el
campionat de dòmino, i, a dos
quarts de deu, Sol de nit posarà la
música al gran ball, on es repartirà xocolata desfeta i coca per a tothom. Miquel del Roig i Xandris
Brother DJ allargaran la festa ﬁns
a la matinada.

