Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

El bon temps va fer honor a l'estiuet de Sant Martí, que
es va viure a la festa dels barris de Mont-roig i Serinyà

Aplec de Sant Martí

Castanyada amb màniga curta
“Quina diferència amb la
festa de l’any passat”, comentava un dels assistents
a l’aplec de Sant Martí d’enguany, celebrat el passat 10
de novembre. Recordava la
festa de dotze mesos enrera, que es va dur a terme un
diumenge de novembre que
havia anat precedit d’una
gran tempesta de vent i aigua que va causar estralls
en la mateixa era on enguany el sol va brillar de
manera espectacular durant
tot el dia.
Si en els darrers anys
semblava que la meteorologia no volia acompanyar la
festa dels barris de pagès de
Serinyà i Mont-roig, enguany el temps es va aliar

Cassà al Dia

NOTÍCIES

El logotip dels organitzadors de
l'aplec i diverses imatges de la festa:
mentre els petits gaudien de diferents
jocs de cucanya, els grans s'atipaven
de castanyes acabades de torrar a
l'era del Mas Pagès

amb els organitzadors i va permetre que
la diada d’aplec de Sant Martí fos rodona, amb una gran participació de
cassanencs i cassanenques que es van
aplegar a l’era del Mas Pagès, per assistir als actes preparats. La diada va començar amb la celebració de la santa missa,
amb una bona presència de veïns que
van celebrar la festa del patró cassanenc;
i tot seguit es van començar a repartir quilos i quilos de castanyes torrades –ben
regades de vi novell i moscatell, per ferles anar baixant- que van fer les delícies
dels assistents.
Les sardanes – a càrrec de la cobla
Selvamar- els jocs per a la mainada, la
possibilitat d’anar a donar un volt a cavall
-gràcies a la col·laboració dels Amics del
Cavall-, la rifa d’animals de granja i l’espectacle de màgia, van ser alguns altres
dels al·licients de la matinal, la qual va
motivar molts cassanencs a desplaçar-se,
a peu, amb bicicleta, o amb el seu cotxe
fins al veïnat per compartir amb els residents en la zona una jornada de germanor i festa. El dia anterior s’havia organitzat un concurs de botifarra, al Centre Recreatiu, que també va tenir molt d’èxit
L’estiuet de Sant Martí aquest any va
ser fidel als feligresos que honoren el
patró de Cassà i l’aplec que porta el seu
nom va desenvolupar-se amb tota normalitat. I el que deien els assistents: “sembla estrany poder menjar castanyes amb
màniga curta”. I és que feia sol i una
excel·lent temperatura com per deixar els
abrics i jerseis habituals d’altres anys, ben
endreçats a casa.
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L'aplec del Remei, una gran festa
El passat 13 d’octubre es va celebrar la
Festa del Remei. Ens va acompanyar un
sol radiant durant tot el matí essent moIta
la gent que va assistir als actes preparats.
El matí va començar a 2/4 de 9 amb una
ruta amb BTT de 31 km. pels camins de
Cassà, Sant Andreu Salou i Campllong. Qui
volia, podia fer una ruta més curta que consistia en 19 km. Amb el preu de la inscripció hi anava inclòs I’esmorzar, grana seca
i moscatell.
A les 11 h. es va celebrar una missa a
I’ermita del Remei acompanyada per la
Coral Bell Ressò que, en acabar, va oferir
un concert a tots els assistents.
La colla d’Amics dels Cavalls de Cassà
també hi va participar passejant els més
menuts pels camins que envolten I’ermita.
Per acabar la testa es va tocar una audició de sardanes interpretada per la cobla
Vila de Cassà. A mitja part ès va sortejar
una panera que va tenir molta requesta per
part dels assistents.
Des de l’organització es vol agrair la col·laboració i la voluntat de
tots els que tan possible la festa i també es remercia als propietaris
de la casa adossada a I’ermita per la seva col·laboració .
Moltes gràcies a tots el que hi vau participar.

A la imatge superior, els voltants de
l'ermita durant la festa; a la inferior,
l'audició de sardanes

