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Multitudinària presentació del reportatge
"el rovell de l'ou" a l'església de Cassà
Amb l'església parroquial plena de gom
a gom d'un públic que va oferir un fort
aplaudiment a la fi de la projecció, el
passat 7 de desembre va tenir lloc l'acte
de presentació pública del video, el Rovell de l'ou, obra de Josep Mestras i Sors,
que reflecteix en imatges i sons la història i la realitat del temple parroquial de
Cassà de la Selva.
Els vuitanta minuts que dura la pel·lícula foren seguits amb gran expectació i al final va mereixer una llarga ovació, i uns comentaris de sorpresa i admiració, reconeixent que Cassà de la Selva té un gran tresor, que desconeixem, i
que cal estimar, guardar i mantenir amb
els esforços que calgui. En el reportatge
es van poder contemplar imatges de l'església difícilment visibles a simple vista
com les pintures de la capella del Santíssim, de Benet Casabó i les dels Dolors, de Josep Prim.
L’autor ha cedit tots els drets de la seva

L'autor del projecte, Josep Mestras, durant la presentació del film a l'església
parroquial de Cassà
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Perruqueria - Perfumeria

Pepi / Nati
Horaris:

Dona - Home

De dimarts a dijous:
de 9 a 1 i de 2/4 de 4 a 2/4 de 8
Divendres, de 9 a 2/4 de 8
Dissabtes de 8 a 6
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I també podeu venir a triar
els vostres regals.
Hi trobareu una àmplia gamma de:
- Productes capil·lars
- Perfums
- Cosmètica
- Bijuteria,
- etc. etc.
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projecció i els donatius que se n’obtinguin. Tots
aquests ingressos aniran integrament per la
conservació i millora del temple parroquial. Un
temple, que porta més de quatre-cents anys a
sobre i, lògicament, necessita un repàs general de parets. S’espera que amb donatius recollits puguin servir com a primera aportació
per aquesta remodelació que necessita el temple. En aquest sentit, el mateix Josep Mestras
va dir que confiava que la seva pel·lícula fos el
primer pas per engresgar l'administració de la
Generalitat a donar suport a la necessària restauració del temple. Altrament, els cassanencs
sempre han estat generosos i aquesta vegada
ben segur que voldran igualar els seus avantpassats, que amb treball i paciència aixecaren
tan magnífic temple.
El senyor Mestras en el seu parlament donà
les gràcies a tots els que han ajudat a fer possible la pel·lícula durant els set o vuit mesos
que durà la seva producció i, molt especialment
els que d’una forma desinteressada han ajudat a la propaganda, preparació i difusió de la
projecció, fent resaltar, una vegada més el seu
èxit.
A la sortida del temple molts cassanencs tingueren l’oportunitat d’adquirir el vídeo i el DVD
que també es poden comprar a la rectoria de
Cassà, al despatx d'administració de Llumiguia
i a les llibreries locals.

Josep Bosch

Una de les imatges inicials del film

El rovell de l'ou
Reportatge sobre l'església de Cassà de la Selva

El millor regal per aquestes festes!
Les persones que vulguin còpies en vídeo o en dvd, les podran adquirir a traves de: La
Caixa , Llumiguia i la rectoria
Còpies en vídeo, 20 euros / Còpies en DVD, 30 euros
Pels qui vulguin adquirir-la a través de Llumiguia, els recordem les nostres adreces:
Personalment, plaça de la Coma, 30, 2n pis - Cassà.
Per correu: apartat de correus, 104 - 17244 Cassà de la Selva.
Tel. 972 46 36 47; fax: 972 46 02 15.
Correu electrònic: llumiguia@eresmas.net
TOTS ELS DRETS D’AQUESTA PEL.LÍCULA HAN ESTAT CEDITS A LA PARRÒQUIA DE CASSÀ.
ELS DONATIUS QUE S’OBTINGUIN AMB LA SEVA DISTRIBUCIÓ O EXHIBICIÓ ANIRAN DESTINATS
ÌNTEGRAMENT A LA CONSERVACIÓ DEL TEMPLE PARROQUIAL
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