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Fis númerosde rifaseran les
eñtradesals -baus.
de festa
L’Agrupació Cultural fa doÜe anys que está en
funcionament1,a mésdeportara termel’organitzaciÓde
la
festa major,també organitia diferentsfesteigsal llarg de

•

sitgi hi podrá participar.
L’Agrupació Cultura! tealitza
dues activitatsque potsersón les
que capitalitzenmés nombrede
mamada; ens referim al grup de
patinatge i al concursde jocsflo
rals que s’hancelebratper primé
ra vegadaaquestany. El grup de
patinatge aglutina en aquests
moments mésde cmnquanta
nens
del poble,dirigits per l’EvaTarrés
Fa tot just un any que el grup de
patinatge es presentéoficialment
al poble, peró malgrat la seva
joventut ja ha assoiit irnportarlts.
éxits, ha organitzatel primerfesti
val de patinatgeartísticen el qual
varen participar onze clubs d’a
rreu de les comarques i en
aquests momentshi ha una dot
zena de patinadorsque participen
en competicionsoficials.

l’any a mésde programar
activitats
tan valuoses
comcasal
¡ colóniesper a mamada,patinatge,actesfestejantl’any

-

internacionalde la joventut, organitzaciód’uns nous jocs

xerrades,
florais, obresde teatre¡ excursions,
entremoltes
altres coses.Dins de la festa major d’enguany,teatre pel

grup el Taileretde Salt,cercaviles,
sardanes,
baus,festivals
¡nfantils,desfilades
de modelsseranaigunsdeisactesque
s’hi desenvoluparan.
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Dins de la festa major, el que
cal remarcarés que els balls se
celebraranal bell mig de la nova
pista polisportiva,quee es veürá
engalanadai transformadaen una
inusitada pistade bali, que tindrá
també una insólita taquilla; en
comptes de pagar entrada, es
vendran númerosde loteria,cada
número venut esdevindrá una
entrada. L’Agrupació Cultural
també ha organitzatalgunfesteig
en el qual pugui participar tot
aquell qui ho desitgi, com és la
confecció d’un car-teilde la festa
major. S’organitzáun concursde
cartells sota el lema de la festa
majora Fornells,el guanyadorde
la qual és el cartell que ha estat
reproduTta la portadadel progra
ma de laiesta major.A part, peró,
de la festa major, parlem deIs
diferents actesque porta a terme
i’Agrupació Culturalde Fornellsal
llarg de rany.

l’agrupació treballamolt de cares
als vailets ¡ a tal efectesón multi
tud els actesque shi desenvolu
ben, per tal que aquestspuguin
gaudir del seu temps lliure en
activitats que els puguindesenvo
lupar culturalmertt 1 esportiva
ment. Per aixó, s’organitza el
casal d’estiu durant el mes de
juliol i partde l’agosti lescolónies
obertes a tota la mainadaa partir
deis nou anys,colóniesque gene
ralmept es realitzenen els bells
marcs de la Garrotxa,com a San
ta Pauo Begudá
Les festes nadalenquestambé
són recollidesper aquestaagru
pació, el PessebreVivent és un
acte de molta tradició a Fornells,
antigament es fela al voltant de.
l’església parroquial;peró ja últi
mament les figures vivents del
pessebre es disposentot al llarg
d’un carrer. Abans d’acabar les
vacances de.Nadal, la cavalcada
Tascade caresa la mamada de reis fará fruir una estonatota
lamainada; e!s reisdOrient oferi
El Sr. Puigdemassa
ensdiu nue ran els regalsa cada nén fins als

Els nous jocs fiorais

de la joventut amb una arrossada aquest anyarreu;Forneils,encara
popular en qué tothom que ho que petit, no s’ha volgut oblidar
vuit anys a ‘interior de la seva d’aquesta celebraciói, així,al ilarg
casa. Reis i organitzadors, de l’any ha organitzatactesper a
desprésde la vetllada,anirana fer homenatjar aquest jovent, entre
un bon ápat al FornellsPark,lloc aquests actes hi trobem un partit
del qual el senyor Puigdemassa de básquet entre els grups de
ens diu que estan molt agrats per MIFAS, una actuacióde gimnásia
la col.laboracióque sempre hán -rítmica portada a terme per un
donat.
grup de Salt i s’esperater un acte
L’any de la joventut se celebra de cloendade l’any internaçional
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L’altra activitat que hem
remarcat és la instauració deis
jocs florais que teniencom a fina
litat despertarl’afeccióde la gen.t
jove a escriure. En aquestsjocs
fiorals hi podia participartota la
gent que ho desitgéssenselímits
d’edat, encaraquela respostafou
majoritária de la mamadafins a
catorze anys, els escrits havien
d’estar signats,amb pseudónimi
podien adscriure’sa tres temes
diferénts; poesia o prosa amoro
sa, poesia o prosa patriótica,
poesia o prosa religiosa.
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