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Cassà de la
Selva
Balls, sardanes, teatre, correfoc, cercaviles,
exposicions, gegants, mercats, esports i
concursos tomen a fer de la vila cassanenca
un lloc de reunió ineludible
TONl MUNOZ

• Cassà de la Selva.— La
durada de la festa, que
aquest any s'allarga des de
divendres que ve fins a la
revetlla de Sant Joan, i l'intent de portar un espectacle
teatral de qualitat contrastada —el Memory d'Àngels
Gonyalons— són dos dels
aspectes més destacats de la
festa major de Cassà de la
Selva, que, com ja és habitual en els últims anys, ofereix gran nombre d'espectacles de tota mena.
La XVII Nit dels Músics
Cassanencs, com ja és tradicional, donarà inici,
divendres, als actes populars de la festa, després que
a partir de primera hora del
vespre s'hagin començat a
inaugurar algunes de les
onze exposicions que hi
haurà obertes al públic.
Després que els músics
locals i els cassanencs s'hagin homenetjat mútuament,
els components de la comissió de festes faran el pregó,
i tot seguit hi haurà el primer de la sèrie de balls a

l'envelat.
Les jornades de dissabte
i diumenge, que s'empalmen, continuaran sent la
gran atracció de la festa. Si
durant el dia grallers,
gegants i pirotècnics intentaran que absolutament tot
el poble quedi immers en
els actes festius, serà al vespre quan, amb el poble ja
ple de forasters, començaran els actes més desenfrenats de la festa. Balls de nit,
a l'envelat i a l'aire lliure
—el que es fa al pati de La
Salle serà una bona excusa
per reinserir aquells que en
els útlims anys havien fugit
de l'excessiva enllaunada de
l'envelat—, una cercavila,
un esmorzar i el ball del
pijama ajudaran a arribar,
tothom que ho vulgui, fins
diumenge al matí. Llavors
es pot optar per la retirada
o per afegir-se a la xiuletada
per despertar el poble i continuar fins dilluns a la matinada.
Diumenge hi tornarà a
haver un seguit d'actes
impossible d'acaparar. Al

Vista de la plaça de la Coma, on es faran molts dels actes de la festa.
matí hi haurà el X Gran
Concurs de Pintura Ràpida
i el IX Concurs Infantil de
Colors sobre l'asfalt. La
gran atracció de la nit era
el musical Memory, que protagonitza Àngels Gonyalons. L'actriu, però, va patir
un accident diumenge mentre actuava a Sant Adrià del
Besòs i l'espectacle s'ha
hagut d'ajornar. Com cada

dia, la nit acabarà amb ball
a l'envelat.
El dilluns i el dimarts de
la festa continuen essent
dies plens d'actes a vessar.
Totes les audicions de sardanes incloses al programa
tindran un deix d'homenatge al mestre Enric Morera.
Dilluns a la nit, l'audició
programada pels Amics de
la Sardana estarà dedicada

•

LA F£STA
D£ CASSÀ
Actes del 12 al 24
de juny de 1992
DIVENDRES, 12 DE lUNY
• A 2/4 de 8 del vespre a la sala municipal d'exposicions «L'Estació», inauguració de l'exposició d'escultures i pintures
de l'artista cassanenca Ció Abellí.
• A les 8 del vespre, al saló de sessions de ,
l'Ajuntament v e l l , a la plaça de la
Coma, inauguració de l'exposició de
pintures i dibuixos dels Amics de l'Art
de Cassà de la Selva.
• A 2/4 de 9 del vespre, a la sala d'exposicions de l'escola d'adults, a la Llar dels
Jubilats, inauguració de l'exposició de
fotografia «Reportatges i retrats» de
Dani Duch. Fotògraf de La Vanguardia.
Se servirà un vi d'honor als assistents.
•

A 3/4 de 10 del vespre, a la plaça de la
Coma XVII Nit dels Músics Cassanencs.
Gran audició de sardanes d'homenatge
dels músics cassanencs a la seva vila i
de Cassà als seus amics. Ho organitza:
Amics de la Sardana de Cassà de la
Selva.

•

A les 12 de la nit, a la plaça de la Coma
Gran pregó de Festa Major a càrrec de
la Comissió de Festes.
• Tot seguit, a 2/4 d'l de la nit, a l'envelat,
primer ball de Festa Major amb el conjunt CIMARRON.

DISSABTE, 13 DE lUNY
• Des de les 10 del matí, a la plaça de la
Coma, 4a Fira del col·leccionisme (segells, monedes, postals, llibres, antigui-

•

tats....)
A les 4 de la tarda, a la plaça de la
Coma, sortida de la Gran cercavila de
gegants i capgrossos pels carrers de la
vila, amb inauguració de les ornamentacions de carrers. Acompanyament a càrrec dels grups GRALLERS DE BANYOLES ( " ) , GRALLERS DE MALGRAT DE
MAR, GRALLERS DE CASSÀ.

• A les 8 del vespre, a la sala d'exposicions de la biblioteca de «la Caixa»,
inauguració de l'exposició del pintor
losep Lloveras: «Desplegats al vent».
Tot seguit, a la casa de cultura Manuel
Tolosa i Surroca, inauguració de les exposicions de Tapissos de l'escola
d'adults, Artesania de dones gambianes.
•

A les 9 del vespre, al passeig Vilaret,
sortida de la cercavila sardanista. Tot seguit, a 2/4 de 10 del vespre, al camp
d'esports. Gran concurs de colles sardanistes amb la cobla SEIVAMAR.

• A les 11 del vespre, a la plaça del Dr.
Botet, sortida del Gran CORREFOC amb
el grup PIM, PAM, PUM... FOC, d'Olot.
Recorregut per diferents carrers del centre de la vila.
• A 2/4 d'l de la nit, a l'envelat, Gran ball
de Festa Major amb els grups APACHE i
LOS CLAN.
• A 2/4 d'l de la nit, al pati del col·legi La
Salle, Gran ball de «joves carrosses»
amb l'orquestra GERUNDA. Entrada recomanada només als majors de 30 anys.

A 2/4 de 6 de la matinada, des de
l'envelat, cercavila amb el grup
MlTjA NOTA. Tot seguit, al passeig Vilaret, Esmorzar de Festa
Major: repartiment de llet i cafè i
magdalenes, amb la col·laboració
de Comercial de Pastisseria Ayats
de Manlleu i Nestlé, SA.
• A 2/4 de 7 del matí, al passeig
Vilaret, Gran ball del pijama,
amb el grup CLÀXON.
DIUMENGE. 14 DE ItJNV
• A les 8 del matí, inici de la cercavila de despertar de Festa Major
amb el grup MIT|A NOTA i xiuletada general per despertar el
poble.
• A les 9 del matí a la plaça de la
Coma, timbratge de les teles pel X
Gran concurs de pintura ràpida.
• A 2/4 d'11 del matí, a la plaça de
la Coma VIU Concurs infantil de
calors sobre l'asfalt.
• A les 12 del migdia a la plaça de
la Coma, espectacle d'animació
i n f a n t i l amb l'actuació de la
Companyia Crostó. A la mitja
part, a 3/4 d ' l , repartiment de
premis dels guanyadors del concurs de dibuix sobre l'asfalt.
• A partir de les 5 de la tarda, pels
carrers de la vila, actuació del
grup Cirquet Confetti, que presentarà els seus espectacles malabaristes, d'equilibri i d'il·lusió en
diferents places i racons de la
nostra vila.
• A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça
de la Coma, audició de sardanes
a càrrec de la cobla SELVAMAR.
• A les 6 de la tarda, a la plaça Mn.
Cinto, presentació de l'espectacle
Gran Parada del Cirquet Confetti
• A les 6 de la tarda, al camp d'esports, partiti amistós de futbol UD
CASSÀ-CF SALT.
• A les 7 de la tarda a can Vall-llovera,liuramem de premis del concurs de pintura ràpida i obertura
de l'exposició.
• A les 7 de la tarda, a la plaça de
la Coma, Ball de gegants i capgrossos amb acompanyament de
la cobla SELVAMAR. Tot seguit, a
les 8 del vespre, a la plaça de la
Coma, Ball popular amb l'orquestra SELVAMAR.
• A les 11 de la nit, al pavelló d'esports. Presentació de l'espectacle
musical MEMORY amb Àngels
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especialment al compositor,
amb la participació de la
cobla Selvatana i la coral
Bell Ressò. Dimarts a la nit,
en el ball de gala, el poble
farà l'elecció de la pubilla.
L'aglomeració d'actes
minvarà a partir de dimecres, tot i que cada dia hi
haurà alguna cosa per celebrar. Divendres al vespre,
amb els sopars populars al

Gonyalons. Nota: no es podrà entrar a mitja actuació, ni menjar-hi
ni beure-hi. Tot seguit, a 2/4 d'l
de la nit a l'envelat, gran ball a
càrrec del grup NUEVA ETAPA.

Elecció de la Pubilla de Cassà
1992 i les seves Dames d'Honor.
Seran candidates a pubilla de
Cassà 1992: Cristina Boada, Irene
Martín iSònia Simón.

DILLUNS, 15 DE lUNY
• A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça
de la Coma, Espectacle infantil
amb Àngel Daban.
• A la 1 del migdia, a la plaça de la
Coma, Gran ball de gegants amb
la cobla SELVAMAR.
• A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça
del Firal, audició de sardanes
amb la cobla SELVAMAR.
• A les 7 de la tarda, a la plaça de
la Coma, audició de sardanes a
càrrec de la cobla SELVATANA.
• A les 6 de la tarda, a l'envelat.
Gran ball «light» amb el grup EL
CARRILET. Nota: entrada de franc
i reservada als menors de 15
anys. No se serviran begudes alcohòliques.
• A 2/4 d ' l i de la nit, a la plaça
Mn. Cinto, Homenatge a Enric
Morera en els 50 anys de la seva
mort. Actuacions de la coral BELL
RESSÒ i la cobla SELVATANA que
interpretaran diverses sardanes
del compositor.
• A les 12 de la nit, gran ball de
gala a l'envelat amb orquestra
SELVATANA ETHEL I L'ORQUESTRA MALVAROSA.

DIMECRES, 17 DE lUNY
• A les 7 de la tarda a la plaça de la
Coma, audició de sardanes amb
la Cobla UNIÓ.
• A les 8 de la tarda, a la sala d'exposicions de r«Estació», conferència sobre art i escultura a
càrrec de l'artista CIÓ ABELLÍ.
• A 2/4 d ' i l de la nit, a l'envelat, el
Grup de Teatre Cassanenc oferirà
la representació de l'obra TERRA
BAIXA, d'Àngel Guimerà.

DIMARTS. 16 DE lUNY
• A les 11 del matí, a la plaça de la
Coma Gran guerra d'aigua i espectacle d'escuma amb LA SARAGATA.
• A les 5 de la tarda, a l'envelat
Gran espectacle infantil amb el
grup DESPERTA FERRO. Entrada
gratuïta i reservada als menors de
14 anys. Tot seguit, sortida de la
cercavila infantil, que passarà per
diferents carrers de la vila, amb
els grups ELS GRAtLERS DE RIUDARENES, ELS GRALLERS DE
CASSÀ.
• A les 6 de la tarda, a la plaça de
la Coma, doble audició de sardanes amb les cobles CIUTAT DE
GIRONA i BAIX EMPORDÀ.
• A les 11 de la nit, a la plaça Mn.
Cinto, Serenata amb l'orquestra
MARAVELtA.
• A les 12 de la nit, a í'envelat, ball
de Gran Festa amb l'orquestra
MARAVELLA, SWING LATINO,

DIIOUS.IBDEIUNY
• A les 5 de la tarda, a l'envelat,
gran festa del CASAL DELS |UBILATS amb les actuacions de XEVI,
il·lusionista internacional, el grup
d'havaneres PEIX FREGIT i
lAlO'S GRUP amb la col·laboració de Caja de Madrid. A la mitja
part, ball i berenar per als socis
del Casal dels Jubilats de Cassà
de la Selva i comarca.
• Ales 10 de la nit, a l'església parroquial. Concert de música clàssica en homenatge a Enric Morera
a càrrec de L'ORQUESTRA DE
CAMBRA DE L'EMPORDÀ i la soprano CHANTAL BOTANCH.
DIVENDRES, 19 DE lUNY
• A les 9 del vespre. Sopars populars pels carrers de la vila. Tot seguit, a la plaça de la Coma, Ball
de Fi de Festa amb l'orquestra
MARIMBA.
DISSABTE, 20 DE lUNY
• A les 4 de la tarda, al passeig
Vilaret, Fira del Joc amb l'actuació del grup MISTRIC FALS. Hi
col·labora: Penya Xilimbes.
• A les 6 de la tarda, al pavelló
d'esports del FDC, partit d'exhibició de BÀSQUET EN CADIRA DE
RODES a càrrec del Club MIFAS.
• A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça
de la Coma, primera sessió del
TRADICIONARIUS. Cançons i
balls tradicionals catalans amb els
grups ELS SOLISTES DE LA
COSTA, LA POBLHANA.
• A les 12 de la nit, a l'envelat, ball
de futbol de la UD Cassà, amb les
actuacions dels grups LA SALSETA DEL POBLE SEC, ÒXID.

Carrer i el ball de fi de festa
a la Coma, la festa major
estarà mig acabada. Diverses entitats i la mateixa
comissió han aprofitat
aquest any, però, per fer del
dissabte 20 i el diumenge 21
uns dies plenament festius
i, en realitat, fins dimarts a
la nit —revetlla de Sant
Joan— la festa no haurà
acabat del tot.

DIUMENGE, 21 DE lUNY
• A 2/4 de 8 del matí, al passeig
Vilaret, concentració per a la sortida de MOUNTAIN BIKE Festa
Major de Cassà. Ho organitza:
Colla Excursionista Cassanenca.
• A les 10, a la Pineda Fosca, esmorzar per a tots els participants
amb botifarres i pa amb tomàquet. Durant tot el matí, a la
plaça de la Coma, Fira de l'artesania i mercat de productes naturals. Al matí. Trofeu Festa Major
de Cassà de Pesca amb canya i
pesca submarina. Ho organitza:
Glub 4 Jotes. Pesca amb canya de
6 a 11 del matí entre Sa Riera i El
Canyer. Pesca submarina entre
Blanes i Palamós. Al migdia, a la
plaça Petita, pesada del peix i
sorteig d'una cistella de marisc.
• A 2/4 de 5 de la tarda, al carrer
del Conill, concentració de |oves
artistes per decorar el carrer amb
motiu de la processó de Corpus.
• A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça
de la Coma^ segona sessió del
TRADICIONARIUS amb els grups
TERCET TRESET, GRALLERS DE
BANYOLES.
• A 2/4 de 8 del vespre, al carrer
del Conill, audició de sardanes
amb la cobla UNIÓ.
• A 2/4 de 10 del vespre, a l'envelat. Gran Festa d'ambient africà
oferta per la comunitat de dones
gambianes al poble de Cassà de
la Selva. Degustació d'un còctel
elaborat amb productes típics
africans. Ball amb actuació en directe d'un conjunt de música
autòctona de Gàmbia. Ho organitza: Assemblea local del
GRAMC.
DILLUNS, 22 DE lUNY
• A les 10 de la nit, al passeig
Vilaret, gran cantada d'havaneres
i cançó catalana amb el grup
VEUS DE BESALÚ. Amb moscatell i pastes per a t o t h o m . Hi
col·labora:
Comercial
de
Pastisseria Ayats de Manlleu.
DIMARTS, 23 DE lUNY
• Revetlla de Sant Joan, al vespre,
pels carrers de la vila. Cremada
de foguerons.
• A 2/4 de 12 de la nit, a l'envelat.
Gran ball de revetlla amb orquestra FLORIDA i Grup
BUGGI-BUGGI.

