Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Llibres, informació,
esport i aventura:
algunes de les
ofertes de la diada
de les entitats de
Cassà

Les entitats, de fira a Cassà
El diumenge 21 d’abril les entitats de Cassà van celebrar la seva diada amb la fira
que es va dur a terme al passeig de Vilaret
i que va congregar centenars de
cassanencs de totes les edats. Tot i la minsa difusió que s’havia fet de la festa, al
llarg de tot el matí el trànsit de vilatans va
ser constant, atrets per la diversitat de
l’oferta que presentaven les associacions
locals i les possibilitats que hi havia per,
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durant uns minuts, fer un repàs a les activitats, propostes i iniciatives endegades
des del teixit associatiu local.
El bon temps -amb alguna espectacular ventada ocasional- que va fer durant
tot el matí va contribuir a l’èxit de la convocatòria, encara que es va detectar una
lleugera disminució de les parades que
els grups cassanencs van presentar al
passeig.

En aquestes planes us oferim diversos
exemples gràfics de les actuacions desenvolupades al llarg del matí. A banda
dels fulletons, fotografies, productes i records que s’oferien als visitants, també hi
va haver alguna activitat de demostració,
com la que va presentar el grup de gimnàstica del CEIP Puig d’Arques i propostes de participació, com el pont amb estreps, una funció d’aventura preparada
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Els infants van ser dels que més van gaudir de la diversitat de
propostes fetes per les associacions de la vila
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Les associacions de
pares dels centres
escolars van ser
presents a la fira, en
la qual no van faltar ni
les roses ni la Unió de
Botiguers
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Entitats de diferents àmbits van aprofitar la diada per
presentar als cassanencs l'activitat que duen a terme al
llarg de l'any.
per la Colla Excursionista o els partits de
futbol, coordinats per la Unió Deportiva
Cassà, que de manera ininterrompuda
s’anaven desenvolupant en un extrem del
passeig. L’Agrupament Escolta La Claca
va ofeir una àmplia diversitat de suggeriments per al lleure i diversió dels infants i
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joves, amb tallers de trenes, gimcanes i
jocs de cucanya, mentre que els jubilats
feien una petita exposició de les seves
habilitats manuals i les entitats solidàries
com el GRAMC o Xocolata per tots també
difonien un gran ventall d’iniciatives
d'ambit més aviat social.

LLIBRES

I ROSES

Encara que la diada de Sant Jordi quedava a dos dies, la festa de les entitats es
fa coincidir pels voltants del 23 d’abril, per
ajuntar la celebració amb la jornadadel
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Idees polítiques de
signes diferents i
propostes de
desenvolupament
artístic van coincidir
durant unes hores al
passeig de Vilaret

LA UNIÓ DE BOTIGUER, AMB
LES ENTITATS DE CASSÀ
Una trentena d'establiments, dels més de
seixanta que estan integrats a la Unió de
Botiguers de Cassà, van col·laborar en el sorteig que va organitzar l'associació amb motiu
de la festa de les entitats. Amb els obsequis
aportats es van formar quatre lots, que van
ser sortejats entre els assistents a la diada.
Els guanyadors foren: Maria Dolors Tarrés,
Anna Torrent, Josep Alameda i Lola Rovira.
Enhorabona a tots els afortunats!
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Les rifes d'obres d'art
i de lots de
productes de la
UBC, van donar
possibilitats de sortir
de la fira amb un
regal sota el braç
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A dalt, Montserrat Turon i M. Teresa
Duran Baus, pintant dos dels quadres
que després es van rifar; a l'esquerra,
primeres experiències davant el teler
de tapissos.

llibre i de la rosa. Els llibreters de Cassà
van portar les seves parades a la fira, amb
la qual cosa molts cassanencs van aprofitar per avançar un parell de dies l’adquisició del record de Sant Jordi. Igualment
alguna parada de flors i roses va commemorar la celebració del patró de
Catalunya en una jornada plenament primaveral, durant la qual es va fer notar la
manca d’ombres dels plàtans del passeig
recentment esporgats.

L’ART,

A L’ABAST DE

TOTHOM
Un comentari a part es mereix l’oferta
per a aquelles persones amb més inquietuds artístiques. Per un costat, l’escola
municipal d’art va portar uns quants telers al passeig, amb la qual cosa tots
aquells que ho desitjaven es podien iniciar en la pràctica del tapís. Per una estona,
els alumnes de l’escola es van convertir
en mestres i mostraven als que ho demanaven, els secrets més elementals per
introduir-se en l'habilitat.
Per una altra banda, els Amics de l’Art
van repetir la seva experiència d’elaborar uns quadres pintats a múltiples mans.
Tres pintores del grup -Montserrat Turon,
Kimeta Castañé i M. Teresa Duran Bausvan posar els seus cavallets i teles al passeig i van permetre als que tenien ànsies
creadores, introduir alguna pinzellada als
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quadres. Posteriorment, les teles
acabades es van rifar entre tots
els participants a l’obra d’art.
També va fer una rifa la Unió
de Botigueres de Cassà que,
com va essent habitual en
aquesta fira, va portar diversos
lots de productes oferts pels establiments comercials de Cassà,
els quals van ser sortejats, un
cop acabada la festa, entre tots
els que havien dipositat una butlleta en la parada preparada per
l’associació de comerciants local.
El mostrari d’entitats es completava amb les culturals -Amics
de la Sardana, Llumiguia, Colla
Excursionista- o associacions de
pares –de tots els centres d’ensenyament de Cassà- amb alguna d’esportista –UD Cassà, Club
Escacs- i amb les institucionals
de l’Ajuntament.

Unes trenes de coloraines per anar ben guapes...

M. TERESA DURAN BAUS,
DE LAS VEGAS A GIRONA
"Sempre vull que durant aquesta diada algun cassanenc tingui l'oportunitat
de quedar-se una obra meva" explicava
la pintora cassanenca M. Teresa Duran
Baus, una de les artistes que va demostrar la seva habilitat amb els pinzells a la
diada de les entitats. La reconeguda pintora local ha exposat recentment, amb gran
èxit, en dos gran hotels de la ciutat
nordamericana de Las Vegas. Ara està
preparant amb il·lusió una exposició que
farà, per les festes de Nadal, a la sala de
"la Caixa" a Girona.
El llibre i les roses van ser el motiu del
seu quadre en la diada de les entitats. El
resultat evidencia les qualitats de l'artista.

ÿ
ÿ

Informàtica i electrònica industrial; Robòtica; Visió artificial; Mecànica especial
C/ Barraquetes, 20
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FINAL

Mentre les parades anaven rebent visites, arribava una flaire de sofregit d’un dels angles del
passeig. S’estava preparant el dinar de les entitats, tradicional punt de cloenda de la jornada.
Els membres de les juntes i col·laboradors de
les diverses entitats de Cassà van participar en
l'àpat, que va servir per posar coronament a una
jornada en la qual es va destacar la bona participació de tots els casanencs i es van fer vots
per esperonar que l’any que ve es recuperi la
presència d’algunes entitats absents enguany.

Text i fotos: Joan Carles Codolà

La jornada va ser ben lluïda
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