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La festa major d'estiu del carrer
Major arrenca aprofitant les
rebaixes
La celebració inclourà activitats quasi cada cap de setmana de juliol i agost

Les botigues obren fins les 10 de la nit al carrer Major per celebrar la Festa Major Foto: Pere Gendrau

La festa major d'estiu del carrer Major ha començat aquest dissabte amb força i amb voluntat de
dinamitzar el comerç. Per això, ha engegat amb una nit de rebaixes, que donarà pas a tot un seguit
d'activitats que es realitzaran al llarg dels mesos de juliol i agost.

Segons ha explicat una de les comerciants que participa activament a la festa, Lídia Canals, els
botiguers van decidir ajuntar en una mateixa festa la celebració de Santa Anna, la de la Mare de
Déu dels Àngels i la de la Mare de Déu de les Neus, i aconseguir una festa major d'estiu de ?tot
el carrer Major?.

?Hem intentat fer el màxim possible dintre del petit pressupost que entre tots podem tenir?, ha
remarcat, i ha explicat que aquest dissabte s'ha volgut aprofitar que és el primer cap de setmana
de rebaixes, tot i que potser ha estat una mica precipitat. Durant les següent setmanes, els
comerciants han intentat que sempre hi hagi alguna cosa, fins l'últim cap de setmana d'agost -el
del 30 - que es trauran al carrer les ja tradicionals Gangues.

Per la seva banda, el també comerciant Ignasi Guitart ha considerat que s'han d'impulsar
activitats al carrer Major i ?dinamitzar el Casc Antic de Berga?. A més, ha afirmat que cal
aprofitar que la gent ve els caps de setmana i que també hi poden haver molts estiuejants.

De cara a properes edicions, han coincidit en què s'haurà de valorar si surt bé però que, en
qualsevol cas, s'haurà d'intentar que cada setmana hi hagi alguna cosa: ?Volem que la gent passi
pel carrer Major, activar el comerç?, ha conclòs Canals.

Les activitats

La festa major d'estiu comença aquest dissabte amb una nit de rebaixes, però continuarà el dissabte
19 de juliol amb una visita guiada per tot el Casc Antic de la mà de Toni Gol. El següent cap de
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setmana -el dels Elois- es realitzarà un sopar popular divendres, i una missa, un vermout i ball al
llarg de dissabte.

El mes d'agost començarà amb un cercavila amb els Gegants Bojos de Solsona i una missa a Sant
Joan el dia 2 d'agost, un espectacle de màgia a càrrec del Mag Indi el dia 5, cinema a la fresca el
cap de setmana del 16 i, finalment, les Gangues i el final de festa el divendres 29 i el dissabte 30
d'agost.
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