Festa Major de Cassà 2002

EL NAIXEMENT

D'UN

GEGANT

Uns dels elements que amb més claredat
identifiquen les festes majors dels pobles -i la de Cassà
de manera especial- són els gegants, emblemes i símbols
de les jornades festives. Enguany, en aquestes pàgines especials de Llumiguia, dedicades a la Festa Major de Cassà, expliquem pas a pas com es fa un gegant gràcies a la gentilesa del
mestre i artesà Francesc Rossell, que ha recollit el procés de creació d'en
Galceran, el gegant que s'estrenarà per la festa major al nostre poble.
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Programa
d'actes
Festa
Major
2002
DIVENDRES,
24 de MAIG
A les 7 de la tarda: a la
sala de plens de l’Ajuntament, presentació del
nou número treball de la
Taula Sectorial per a la
Recerca i la Difusió Històriques, anomenat
Adéu, botiga, adéu. Botigues i botiguers (18801980). Tot seguit, a la
Sala de l’Estació, inauguració de l’exposició
del mateix nom.

1.- Iniciem per fer una estructura bàsica: una creu de fusta i una tela
mosquitera ens serviran per començar a preparar la base on es modelarà
el bust en fang.

A 2/4 de 8: a l’església
parroquial, repicament
de campanes d’inici de
la Festa Major.
A les 8: a la Sala d’Exposicions de la Coma, inauguració de l’exposició
de l’Escola Municipal
d’Art. Organitzada per la
mateixa escola.
A 2/4 de 9: a la Sala Annexa de la Biblioteca
Municipal, inauguració
de l’exposició de l’entitat Amics de l’Art.
A 3/4 de 10: a la plaça
de la Coma, XXVII Nit
dels
Músics
Cassanencs
La cobla estarà formada
per músics nascuts o residents a Cassà o que
toquen a les cobles
cassanenques Selvamar,
Selvatana i Vila de Cassà.
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2.- El fang es va
posant sobre l'estructura per anar
prenent la forma
del que serà el
cap del nou gegant
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Organitza: Amics de la
Sardana
Hi col.laboren: Generalitat de Catalunya,
Diputació de Girona,
Ajuntament de Cassà
de la Selva, Caixa de
Girona i "la Caixa".
Al final de l’acte, mudarem la nostra geganta
amb dos rams nous,
un de natural i un altre,
d’artificial guardonats
d’entre els elaborats
pels participants en el
II Concurs de Rams.
També durant la nit es
podran recollir els rodets per participar en
el 5è Concurs popular
de fotografia.
A 2/4 d'1: a la plaça de
la Coma, Pregó a càrrec del conseller en
cap-A per part de l’actor Toni Albà.
A la 1: al Pavelló Polivalent Municipal, actuació dels grups Dr.
Calipso i Gertrudis.
Preu de l’entrada: 5
euros.

DISSABTE,
25 de MAIG
A les11: Cotxes 600.
Recorregut per diversos carrers del centre
del poble i concentració a les 12 del migdia
a la plaça de la Coma.
Organitzat per: Motor
Club Girona
A la tarda, IV Eslàlom
de cotxes. Organitzat
per l’escuderia “De
Canto-WCR2”.
Més detalls en programes a part
A 2/4 de 4: al Centre
Recreatiu, X campionat de botifarra. Orga-
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3. Principia a
agafar forma.
Cal que el cap
tingui la imatge
proporcionada
en relació a l'altura final del
gegant i una fesomia que el
faci fàcilment
identificable
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nitza: Centre Recreatiu
A 2/4 de 5: Cercavila
de Festa Major . Gegants, cavallets i capgrossos acompanyats
pels grallers Toc de
Xarel.lo, Grallers de
Cassà i Grallers de
l’Albera.
Recorregut: plaça de
la Coma, Molí, Avall,
Girona, plaça Mossèn
Jacint Verdaguer, Mesures, plaça Petita,
Major, plaça Dr. Botet, Reverend Gabriel
Garcia, baixada Reverend Joaquim Bosch,
Ample, rambla 11 de
setembre, Hospital,
Raval, plaça de l’Avenir, Cervantes, plaça
de la Font de Can Tolosà, Font, Clot, Marina, Verneda, Poeta
Machado, Dr. Trueta,

4. En el motlle inicial amb fang encara es poden fer els retocs necessaris
fins donar-li la imatge final
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Plaça Petita, 6 -7
Tel. 972 46 10 91
17244 CASSÀ DE LA SELVA
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Migdia, Horts, Mig, la
Bisbal,
Indústria,
Barraquetes i passeig de
Vilaret.

En acabar, berenar al
passeig de Vilaret. Hi
col.laboren: APA Llar
d’Infants, APA Puig d’Arques i APA La Salle.
A les 6: Missa a la Residència Geriàtrica Sant
Josep
A les 8: Missa anticipada retransmesa per Top
Gironès,FM
A 2/4 de 10: Cercavila
de colles sardanistes .
Tot seguit al camp municipal d’esports tindrà
lloc el XIXè concurs de
colles sardanistes, amb
l’acompanyament de la
cobla Bisbal Jove. Vàlid per al campionat de
Catalunya. Itinerani.

5. Un cop
fet el model
amb fang, ja
està preparat per fer
els motlles
en guix escaiola

Moda bany
per a
petits
i grans
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Organitza: Amics de la
Sardana. Col·labora:
Ajuntament de Cassà i
Comissió de festes.
A les 11: a la plaça de la
Coma, Correfoc amb el
grup PIM PAM PUM FOC
d’Olot que presentarà el
seu nou espectacle.
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7. Una nova
estructura en
fang ens serveix de base i
per evitar que
el guix surti
pels costats.

Recorregut: Coma, Major,
Roscada, Joan Gener, Nou,
Avall, Dolors, Rvd. Gabriel
Garcia, Rvd. J Bosch, Pont,
Major i Coma

A les 12: a la plaça de la
Coma, actuació del grup
de jazz, Pixie Dixie
A 2/4 d'1: al pati del
col.legi La Salle, ball de
carrosses amb l’orquestra Montgrins.
Preu entrada: 6 euros.
L’entrada serà pel c/ Ample. (Nota: en cas de pluja, l’organització es reserva el dret de canviar-lo de
lloc o anul·lar-lo ).
A la 1: al Pavelló Polivalent Municipal, espectacle musical FEEL GOOD.
Preu entrada: 5 euros
A les 6: des del Pavelló
Polivalent Municipal fins
la plaça Mossèn Jacint
Verdaguer, Cercavila
golfa, amb la xaranga
Los Labradores

6. Arriba l'hora de fer els
motlles amb
guix, un per a
la part davantera i l'altre per
la de darrere.
Primer reforcem el clatell,
per evitar que
es trenqui pel
coll durant el
procés.

A les 7: a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, Esmorzar matiner i ball del
pijama, amb la xaranga
Los Labradores.Hi col.laboren els veïns.

DIUMENGE,
26 de MAIG
A les8: Festa de la Santíssima Trinitat. Missa a
l’església Sant Martí. També hi haurà missa a 2/4
de 10, a les 11, a les 12
del matí i a les 8 del vespre.
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A 2/4 de 10: XX Concurs de Pintura Ràpida. Timbratge de
les teles al carreró
d’Anselm Clavé fins a
les 11.00. Organitza:
Escola Municipal
d’Art.
A 2/4 d'11: A la Plaça
de la Coma, XIX Concurs de Colors sobre l’asfalt. Inscripcions prèvies als
col.legis o a l’ajuntament. Organitza:EMA.
A 2/4 de 12: a la plaça de la Coma, actuació infantil amb el
grup Xirupiflai
A 2/4 d'1: a la plaça
de la Coma, repartiment de premis del
concurs de colors sobre l’asfalt.
A 3/4 d'1: Actuació, a
la plaça de la Coma,
de la banda irlandesa
de The McKensy’s
Clan Band .

8. Omplim amb escaiola el model, per treure un motlle perfecte
de la maqueta de fang

Bona jor!
a
M
a
Fest
Tel. 972 46 14 92 · Fax: 972 46 33 76
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A les 5: a la plaça de
la Coma, audició de
sardanes a càrrec de
la cobla Vila de Cassà.
A les 6: actuació, a
la plaça de la Coma,
de l’ Esbart Dansaire de Cassà.
A les 7: a la plaça de
la Coma, tradicional
ball de gralla, gegants, cavallets i
capgrossos, amb
l’acompanyament de
Toc de Xarel.lo.
A les 8: a la plaça de
la Coma, Ball popular amb el grup local
KIRTANA.
Mentrestant a la tarda i a la plaça de la
Coma podreu contemplar una demos-

9. Tenim una part ben coberta i quan sigui seca...

TALLER ROBERT COROMINAS
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Ctra. Sant Llorenç, 2
Tel. 972 83 05 78
Fax: 972 83 03 35
17240 Llagostera
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tració d’estàtues humanes.
A 2/4 de 12: al pavelló polivalent municipal, desfilada de models a càrrec de
SHOW MODA DISSENY.
A 2/4 d'1: al pavelló
polivalent municipal,
ball amb la Salseta
del Poble Sec.
Entrada gratuïta.

10. ...podrem
anar a l'altre costat i repetir l'operació amb la part de
darrere del bust.

DILLUNS,
27 de MAIG
A 2/4 de 12: a la plaça de la Coma, tres
sardanes amb la cobla Cadaqués.
A les 12: Festa de la
Santa Espina. Missa
concelebrada pels
mossèns fills de la
parròquia
A 2/4 d'1: a la plaça
de la Coma, tradicional balls de cobla
gegants, cavallets i
capgrossos
A les 5: a la plaça de
la Coma, doble audició de sardanes amb
les cobles Baix
Empordà i Ciutat de
Girona
A les 5: al voltant de
la plaça de la Coma,
per a tots els nens i
nenes de Cassà, Fira
del joc “Juguem Jugant”, fins a les 8.
A les 7: a la plaça del
Dr. Botet, espectacle
infantil i familiar “La
rateta que escombrava l’escaleta”, a
càrrec de la companyia de teatre 10
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11. El motlle,
lliure ja del
fang, s'omple
amb
unes
quantes capes
de cartó pedra
que s'hauran
d'anar assecant de mica
en mica (de
tres setmanes a
un mes)

ÿ

INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS
ÿ

C/ Massaguer, 21 - 17462 JUIÀ (Girona)
Tel: 629 526727 · Fax: 972 490182
www.girodata.com
E-Mail: comercial@girodata.com
MUNTATGE I REPARACIÓ D’ORDINADORS.
DISSENY DE XARXES NT.
DISSENY I CREACIÓ WEBEMPRESES.
SERVEIS DE MANTENIMENT PER A EMPRESES.

ÿ

ÿ
ÿ
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Anunci
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Rals, Ximpleries Teatrals
A les 7: al Pavelló Polivalent Municipal, Concert de
música de pel.lícules amb
l’orquestra Volcan. Preu
entrada: 5 euros.
A les 12: al Pavelló Polivalent Municipal, ball de la
pubilla i l’hereu 2002,
amb l’orquestra Volcan.
Entrada: 6 euros.

12. Un
cop el cartó ja és
sec, trenquem el
motlle
d'escaiola
perquè
no se'n
puguin fer
més còpies

DIMARTS,
28 de MAIG
A les 11: Missa d’acció de
gràcies amb la coral Bell
Ressò.
A les 12: a la plaça de la
Coma, Festa de l’Escuma
amb el Grup Bombolla
A les 2:. Dinar de germanor al Passeig Vilaret.
A les 5: al Passeig de
Vilaret, audició i mitja de
sardanes amb la cobla
Selvamar ( 6 sardanes) i la
cobla Selvatana ( 3 sardanes)
A 2/4 de 7: a la plaça de
Mossèn Jacint Verdaguer,
“Cassà, canta!”. Concurs
musical.
A 2/4 d'11: a la plaça de la
Coma, Serenata i gran ball

13. El model definitiu fet en cartó pedra ja és a punt. El cartó té
moltes rugositats i cal enguixarlo, perquè quedi ben fi i polit.

Dolor
s Metje i T
or
Dolors
Tor
orrrentó
Mestra i logopeda en formació psicològica

Especialitzada en:
- Tartamudeses
- Fracàs escolar
- Pors infantils

També classes
particulars de
reforç escolar
De 5 a 9 anys

- Dificultats del llenguatge
De 3 a 14 anys

C/ Catalunya. 2 - tel. 972 46 01 40
17244 Cassà de la Selva
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de cloenda de la Festa, amb l’orquestra
Selvatana. En cas de
mal temps al pavelló
polivalent.

DIMECRES,
29 de MAIG
Diada del Casal de
Jubilats de Cassà i
Comarca. A partir de
les 5 de la tarda, al
pavelló polivalent,
ball i berenar per a la
gent gran de Cassà
amb l'actuació de diferents grups, a concretar.
A les 6: al Teatre Municipal Puig d'Arques, Cinema infantil,
amb la projecciódel
film El gat sense
cua.
Organitza:
Cineclub 8 i mig
A les 10, a la nau polivalent Municipal,
actuació del Grup de
Teatre Cassanenc

15. Cal fer els retocs i corregir els
defectes que es puguin haver produït durant el procés.

14. Una primera capa de vernís servirà per protegir-lo

DIUMENGE,
2 de JUNY
Solemnitat del cos i
la sang de crist ( Corpus )
Misses a les 8, 2/4 de
10, a les 11 i a les 12
del matí
A les 8: Missa i processó del Corpus
amb l’exposició del
Santíssim, a la plaça
petita, amb l’acompanyament dels gegants de Cassà i la
coral Bell Ressò aquest diumenge no
es celebrarà la missa
vespertina de les 8
del vespre-
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16. La pintura definitiva
serveix per
donar vida a
la cara del
nostre gegant.
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Exposicions
de Festa
Major
Adéu, botiga, adéu !
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
L’Estació
Inauguració: divendres 24 de
maig a 2/4 de 8
del vespre
Dies: del 25 de
maig al 2 de juny
Horaris: del 25 al
29 de maig i l’1 i
2 de juny, de 12
a 2 del migdia, i
de 6 a 9 del vespre. Els dies 30 i
31 de maig, de 6
a 9 del vespre.
Organitza: Taula
Sectorial per a la
Recerca i Difusió
Històriques

17. Per als braços i
mans del gegant se segueix el mateix procés

EXPOSICIÓ
ESCOLA
MUNICIPAL
D’ART
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
La Coma i a l’antiga botiga de
Philips-Radio al
carrer Major, 6.
Inauguració: divendres 24 de
maig a les 8 del
vespre
Dies: del 25 de
maig al 2 de juny
Horaris: del 25 al
29 de maig i l’1 i
2 de juny de 12 a
2 del migdia i de
6 a 9 del vespre.
Els dies 30 i 31 de
maig de 6 a 9 del
vespre
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18.- Detall de l'estructura amb els encaixos per a posar-hi
els braços
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Organitza: Escola
Municipal
d’Art

EXPOSICIÓ
AMICS DE
L’ART
Lloc: Sala Annexa de la Biblioteca Municipal
Inauguració: divendres 24 de
maig a 2/4 de 9
del vespre
Dies: del 25 de
maig al 2 de juny
Horaris: del 25 al
29 de maig i l’1 i
2 de juny, de 12
a 2 del migdia i
de 6 a 9 del vespre. Els dies 30 i
31 de maig, de 6
a 9 del vespre
Organitza: Amics
de l’Art

19. La perruca és
feta a mida, amb cabells artificials i serveix per definir la fesomia del personatge.

Manteniments ÀNGELS
Telèfon 649 23 86 54

Oferta del mes:
Construcció d'un bany
· Reformes en general
fins a 4m2 de terra,
· Feines de paleta
· Reparacions ràpides amb 5 tipus de rajola i gres
de tot tipus
a escollir, plat de dutxa
(embussaments aigua,
de 70x70, lavabo,
degoters, etc...)
wàter i els seus mecanismes,
·...
aixetes, desaigües i llum.
· Pressupostos
sense compromís

Preu: 1.352 e

(22
5.000 PT
A)
(225.000
PTA)

(pr
eu sense IV
A)
(preu
IVA
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Concursos
de Festa
Major
Un ram per a
la geganta
Bases del concurs de rams
per la nostra Isaura
Condicions
Obert a tothom sense límit
d’edat i tant a aficionats com
a professionals. La participació és gratuïta. Es pot presentar un ram per persona o grup.
Categories
- Ram natural: La geganta el
lluirà durant la Festa Major
d’enguany.
- Ram artificial: La geganta
el lluirà la resta de l’any. En
aquesta categoria s’inclouen
els rams elaborats amb flors
seques.
Es desqualificaran els rams
mixtos.
Es necessari que el ram càpiga a la mà de la geganta.
Presentació: els rams s’han
de presentar juntament amb
un sobre tancat on a l’exterior
consti el pseudònim del participant i la categoria en què
es participa, i a l’interior, s’hi
anoti el nom i cognom, l’adreça i el telèfon de l’autor.
Els rams es poden presentar
fins el mateix divendres 24 de
maig a les 12 del migdia, a
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
Difusió: els rams presentats
s’exposaran a partir del divendres 24 de maig de 2002 a les
sales d’exposició de Cassà de
la Selva.
Premi: una litografia dels gegants de Cassà de la Selva de
l’artista local Marta Rich, pel
guanyador de cada categoria.
Veredicte del Jurat del con-
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21. Si cal,
el fragment
del tors del
gegant es
pot adquirir
en una botiga especialitzada. Hi ha
m o d e l s
masculins i
femenins

20. L'estructura de
fusta ha de ser adequada a les proporcions del personatge i ha de tenir els
encaixos necessaris
perquè es pugui fer
el transport amb una
certa comoditat i
mantenint l'equilibri
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curs: el veredicte es
donarà a conèixer el
dia 24 de maig durant
el pregó de la Festa
Major.
El jurat pot declarar
desert el premi i la seva
decisió és inapel·lable.
Observacions:
Els rams premiats passaran a ser propietat
de la Comissió de Festes.
Els rams no premiats es
podran retirar, de
l’Ajuntament del 3 de
juny al 5 de juliol de
2002.
La presentació a
aquest concurs implica
l’acceptació d’aquestes bases.
Per a més informació
dirigiu-vos a l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Cassà o al
Punt d’Informació Juvenil.

Fotografiem la
nostra festa
major
Bases del concurs
popular de fotografia:
Obtenció del rodet:
qualsevol persona interessada a participar al
concurs pot recollir un
rodet de 12 fotografies en color a:
OLIVERAS FOTÒGRAF, c/Barraquetes,
de Cassà, a partir del
dilluns 13 de maig, o
bé, el divendres 24 de
maig, a la plaça de la
Coma, a la parada
muntada durant la Nit
dels Músics.
Lliurament del rodet:
una vegada fetes les fotografies, el podreu
DEIXAR a les bústies
que trobareu a les sales d’exposicions LA
COMA i L’ESTACIÓ fins
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22. El nou
gegant farà
uns 2,90 metres d'altura.
Ja està llest
per vestir-lo.
Primer es fan
les proves
amb una roba
de mostra i
després es
confeccionen
amb el teixit
definitiu.
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al dimarts 28 de maig a la tarda. El revelatge de les fotografies és gratuït.
Exposició de les fotografies: al Centre
Recreatiu. A partir del divendres 31 de
maig fins al divendres 7 de juny. Les fotografies han de ser anònimes.
Veredicte: el divendres 31 de maig a les 8
del vespre al Centre Recreatiu.
Recollida de les fotografies: els participants podran recollir les seves fotografies
a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cassà del 10 al 14 de juny. Les fotografies
premiades passaran a formar part de la
col·lecció existent a l’Arxiu Municipal i també les fotografies que no siguin recollides
en el termini fixat. Els autors es responsabilitzen totalment que no existeixin drets
de tercers a les obres presentades, així
com de tota representació per drets
d’imatge.
Bases
Temes: a) Les nits de Festa. b) Tema lliure
de la Festa Major.
Inscripció: 3 e, a pagar en el moment de
recollir el rodet fotogràfic
Participants: la participació és oberta a
qualsevol persona afeccionada a la foto-

D'UN

GEGANT

23. Els accidents del transport o la pluja poden obligar a
efectuar restauracions periòdiques als gegants.
Cal polir les zones
a tractar, refer els
desperfectes i repintar-lo, un cop
fets els retocs
adequats.

Agrairem que ens feu arribar tot tipus de cases i pisos que estiguéssiu interessats a llogar o vendre.

Per a més informació: Baixada de la Coma, 2 - 17244 CASSÀ DE LA SELVA
84
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grafia.
Premis: Tema: Les nits de Festa
- Primer premi: 175 e a canviar per
material fotogràfic a Oliveras Fotògraf i un trofeu
- Segon premi: un llibre de fotografia i un trofeu
Tema: Lliure de la Festa Major
- Primer premi: 90 e a canviar per
material fotogràfic a Oliveras Fotògraf i un trofeu
- Segon premi: Un llibre de fotografia i un trofeu.
El fet de presentar-se en aquest concurs implica la total acceptació
d’aquestes bases.

Cassà, canta!
Què sent un cantant quan ha de sortir a l’escenari?
Voleu experimentar les emocions
que es poden gaudir damunt l’escenari?
Atreviu-vos i canteu amb nosaltres!.
El triomf i l’èxit comença al vostre
poble
El debut és a la tarda del dimarts
de la Festa Major de Cassà.
Nota: qualsevol semblança a programes televisius és pura ficció.
Bases del nou concurs musical
cassanenc
- Participants: Tothom, major de 16
anys, que s’atreveixi a interpretar una
cançó, en solitari o en duo.
- Funcionament:
1. Penseu la cançó que us agradaria cantar.
2. Adreceu-vos a l’àrea de cultura o
al Punt d’informació juvenil de Cassà de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva i demaneu la cançó.
3. Després d’uns dies us facilitarem
la lletra i la música per poder assajar a casa vostra.
4.Uns dies abans de la Festa hi haurà la possibilitat de fer un assaig general.
- Inscripcions: la inscripció és gratuïta
El lloc: l’àrea de cultura o el PIJ de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
- Jurat: estarà format per professionals del món de la música i es valorarà la veu i la coreografia emprada
pels participants.
- Importants premis.
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24. També cal revisar periòdicament les estructures
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