CRòNICA DEL COLLSACABRA
L’ESQUIROL
Festa del carrer Nou de l’Esquirol
L’any 1994 l’Ajuntament va tenir
la iniciativa de donar un premi al carrer
del poble més ben guarnit, i els veïns del
carrer Nou sempre l’ha adornat amb diversos temes segons les propostes dels
veïns.
Entre els actes del
primer dia de festa,
el vespre, es resà un
rosari al carrer Nou.
Foto: Laura Sanglas

Aquest any la festa del carrer,
que es fa cada any per la diada del Sagrat
Cor, ha tingut un component festiu afegit degut a la celebració del centenari de
la font del capdavall del carrer.

El programa de la festa es va desenvolupar de la següent manera:
Divendres 30 de maig: un rosari
al vespre i a continuació un petit recital
de poesies i cant que va deixar bocabadats els assistents. Un refrigeri va tancar
l’acte.
Dissabte 31 de maig: missa de
campanya davant de la font pels difunts
del carrer acompanyada de la coral parroquial. Posteriorment es va procedir a
l’alliberament d’un colom, símbol de la
Pau. Al final de la missa es va repartir als
assistents un recordatori on figuraven
tots els veïns del carrer morts aquests
últims 100 anys. Després, fins l’hora de
dinar, sardanes i retrobament entre els
actuals i antics veïns del carrer. També
va tenir lloc un dinar de germanor (paella d’arròs feta per en Saborit) a la pista de la Cooperativa i al qual assistiren
unes 200 persones.
La festa va acabar-se amb un ball
animat per la l’acordionista Marta.
Activitats diverses
Aquestes activitats foren organitzades per l’Escola Pública de l’Esquirol:
Per celebrar la diada de Sant Jordi, al matí els alumnes de sisè van muntar
parades de llibres i roses, una a l’Esquirol
i l’altra a Cantonigròs. A la tarda van tenir lloc uns Jocs Florals a la plaça Nova
amb la presència de la Mercè Coma, en
Met Castanyer i en Sus (poetes i rapsodes
del poble), que van mostrar els dibuixos
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fets pel alumnes i van llegir els textos
guanyadors. La festa es va acabar amb un
bon berenar de “pa i xocolata” després de
llegir el poema de Miquel Martí i Pol que
porta per títol el mateix nom.
El dilluns 28 de gener va arribar
en Carnestoltes a l’escola acompanyat
pels seus ajudants del Consell del Bull.
Anunciaven una setmana de gresca i disbauxa per a tothom.
16a. Cabrerès BTT
Amb una participació superior als
3.000 corredors els dies 17 i 18 de maig
es va fer la tradicional prova esportiva
ciclista de BTT. Les diverses activitats al
voltant de la prova arribaren a convocar
unes 20.000 persones.
L’extens programa comprenia unes
proves esportives:
- 16a. Cabrerès BTT
- Carrera d’orientació BTT
- Open infantil comarcal Osona-Ripollès de BTT
- Minicabrerès
- Open de Barcelona i kid’s cup
- Copa catalana trial i kid’s cup 2008
I també activitats lúdiques:
- Fira Cabrerès BTT
- Sessions de schwinn cycling
- Exhibició d’acrobàcies amb BTT
- 1er concurs de fotografia Cabrerès
BTT
RUPIT i PRUIT
Caminada Popular
Com cada primavera, el passat
dia 30 març va tenir lloc la xi Caminada
Popular de Rupit i Pruit, que va reunir
uns 400 participants. El recorregut fou
de 15 Km i va passar, entre d’altres indrets, pel Pedró de Rajols i la zona de
Cortils.
Millores a Rupit
Durant els darrers mesos s’ha acabat el soterrament dels serveis de llum i te-

lèfon entre Rupit i Sant Joan de Fàbregues.
S’ha arranjat el passeig al costat
de la riera prop de l’aparcament, i s’han
començat les obres d’ampliació dels serveis públics sanitaris adaptats.
La rehabilitació de l’escola ha
permès adaptar dues aules noves.

TAVERTET
Trobada de motos antigues.
Organitzat pels “Amics del Motor
de Roda de Ter” i amb la col·laboració
del Ajuntament de Tavertet i D.A.R.T.,
el 15 de juny es va fer una trobada, amb
un esmorzar inclòs per a tots els participants. S’hi varen aplegar unes 50 motos
antigues.

Original forma de
transport en una
moto de fabricació
danesa marca Nimbus de l’any 1934, de
750 cc i de 4 cilindres
en línia. N’hi ha pocs
exemplars.
Foto: Ton Novellas

Vivarium Artium
Durant el curs 2007-08 s’han fet
una sèrie de conferències que esmentem
a continuació:
- 10 de novembre: “La pinacologia, investigació de les pinzellades dels artistes
pictòrics”, a càrrec de Jordi Gumí.
- 15 de desembre: “Meltemi, Grècia
cavalcant al vent”, a càrrec de Fidel Bofill que ens dóna una visió personal de la
Grècia actual.
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Concert
El dia 30 de juny, en motiu de
la festa de final del curs 2007/2008,
l’escola Ceip Guillem-Sant Miquel de Vic,
va organitzar un concert a càrrec del duo
Queralt Roca i Albert Gumí, que va tenir
lloc a l’església parroquial de Tavertet.
Varen interpretar cançons de diversos
continents arranjades per Albert Gumí
per tal de ser interpretades amb clarinet
i corno di bassetto.

Trobada de Geganters a Tavertet el dia
5 de juliol, amb tots
els gegants moments
abans d’inicià el ball.
Es van reunir les colles Geganteres de
Sant Miquel de Balanyà, de Roda de Ter,
de l’Esquirol, del carrer de la Riera de Vic
i de Tavertet
Foto: Ernest Gutiérrez

- 9 de febrer: “La Història robada de
Catalunya”, a càrrec de Carles Camp.
8 de març: “Sant Cristòfol, o l’infinit pes
de Déu”, a càrrec de J.C. González Casanova.
Geganters
Des del 7 de desembre passat,
Tavertet compta amb una nova associació, la “Colla Gegantera de Tavertet”, que
té la finalitat de mantenir i impulsar la
tradició gegantera.
La junta és constituïda per les següents persones: president, Joan Vilella;
secretari, Josep M. Vinué; tresorer, Natàlia Vilella, i vocal, Tomàs Garcia.
Conferències
El dia 10 de març es va fer a
l’Avenc una conferència: “El paisatge és
de tots”, a càrrec de l’ambientòleg Xavier
Sabaté.

Plantada d’arbres
El dia 30 d’abril d’enguany es va
fer una plantada d’arbres a l’espai natural anomenat: “Els Cingles de l’Avenc de
Tavertet”, organitzada per la Fundació
Territori i Paisatge i Catalunya Ràdio, en
motiu dels seus 10 i 25 respectius aniversaris. El centre d’operacions va ser a
l’Avenc.
El parlar del Collsacabra
A última hora, una bona notícia: aquest any 2008 ha aparegut
un llibre important, que eseràvem:
El parlar del Collsacabra. Aproximació i assaig de descripció, l’autor
del qual és Jordi Dorca, de Torelló.
En “Els Cingles del Collsacabra”
núm. 46, desembre de 2001, ja va
aparèixer un article de l’autor amb
uns comentaris de fets lingüístics
d’aquest parlar local, que constituïa
una interessant anticipació del seu
treball que ara a donat a conèixer.
El llibre ha estat editat a Barcelona,
per l’Institut d’Estudis Catalans,
dins la Biblioteca de Dialectologia i
Sociolingüística, XII.
Felicitem Jordi Dorca i no cal
dir que recomanem la seva lectura
com a treball valuós sobre la nostra
llengua emmarcada en aquest territori, i com una inestimable aportació a la bibliografia del Collsacabra.

Un veí de l’Esquirol anònim
que col·labora
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