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Bar Cèntric:
C/ Castelló, 8 · FIGUERES

Restaurant Can Costa:
Crta7 NIIa S/N · FIGUERES

Pastisseria Iris
c/ Caamaño, 10 · FIGUERES

Carnisseria Can Marti
C/ Besalú, 5 · FIGUERES

Can Surreyes 
Plaza Ramal, 1, · LLERS

El Caiman
 Plaça de Catalunya, 10, ROSES

Fruites Esteve
 Carrer de Tarragona, 91 · ROSES

Electric Pablos:
Sector, C/ Francolí, 22 · EMPURIABRAVA

Perruqueria Sete
Plaça Jaume I, 1 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Eleccions 2019
JORDI MASQUEF:

“El meu balanç de la Santa Creu 
com a alcalde.” 

ENTREVISTA XAVIER AMIEL
ENTREVISTA A AGNÈS LLADÓ

JUNTS PER ALBANYÀ
GENT DEL POBLE DE ROSES

SOM CABANES
ERC ROSES

ERC SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES
ENTREVISTA A HÉCTOR AMELLÓ

JUNTS PER NAVATA
ERC CASTELLÓ D’EMPÙRIES

JUNTS PER AVINYONET
MÉS PER PONT DE MOLINS

Oci & Cultura
SANT JORDI A FIGUERES

FIRA DE L’ORDI I EL TRACTOR A ORDIS

Fires i Festes 
Sta. Creu

DIADA DE LA GENT GRAN

FESTASSA A OCTOPUSSY

REPORTAGE FOTOGRÀFIC
“LA CURSA ELECTORAL”

Comarca
CAMINADA BENÈFICA 

A VILABERTRAN 

ENTREVSITA A ALÍCIA DE MÉS PER 
LLANÇÀ

ENTREVISTA A ANNA MASSOT, 
Regidora de Castelló d’Empùries 

ENTREVISTA A HELENA SOLANA
sobre FIRATAST a Empuriabrava

Festa Sant Baldiri a PORT DE LA SELVA

JUNTS PER PORT DE LA SELVA

Fires & Festes
FESTA DE LA VELLESA A ROSES

ENTREVISTA A FÈLIX LLORENÇ SOBRE 
LA FIRA DE LA ROSA

LA PASSIÓ I EL MERCAT ROMÀ A SANT 
CLIMENT SESCEBES

ENTREVISTA A ANDREU VIARNÈS 
SOBRE LA FESTA DE SANT ISIDRE DE 

CABANES

FIRA DEL BRUNYOL A DARNIUS

FESTA DE LA VELLESA A STA LLOGAIA
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c/ Vilallonga, 79 · 17600 FIGUERES · T. 972 505 766 · F. 972 508 904
c/ Ferrer Barbera, 28 · 17867 CAMPRODON · T. 972 741 218

www.matf i3 .com
BANYS / PAVIMENTS / REVESTIMENTS /  DECORACIÓ
MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ / RAJOLA / GRES

Arhus
13,00 €

Odense
13,00€

La vitalitat de Figueres, el meu balanç de la 
Santa Creu com a alcalde

He de reconèixer que he viscut 
unes Fires i Festes de la santa 
Creu singulars. són les primeres 
que ho he fet com a alcalde de la 
ciutat i, al mateix temps, immers 
en la preparació de la campan-
ya electoral de les municipals 
del proper dia 26 de maig. tot 
plegat ha suposat, per tant, una 
combinatòria de responsabilitat 
afegida a la que ja havia tingut 
els anys anteriors com a regidor 
de l’ajuntament de Figueres, 
unida a aquesta activitat política 
que gairebé no ens ha donat ni 
un sol dia de treva.

tot i això, les Fires i Festes de 
la santa Creu han tornat a ser 
uns dies de festa i de celebració 
que he gaudit amb la família, 
amb els amics, amb els meus 
companys de candidatura i, 
evidentment, amb totes les 
figuerenques i figuerencs. Com 
he recordat en diverses oca-
sions, durant aquests dies, hem 
celebrat els 600 anys de la crea-
ció de la fira de la santa Creu, 
l’origen de la nostra festa major. 
Una fita històrica que evidencia 
les nostres arrels i ens esperona 
de cares al present i, sobretot, 

al futur.

si una cosa he fet aquests dies, 
per damunt de tot, és estar al 
carrer i saludar i parlar amb la 
gent mentre gaudíem dels actes 
que s’havien programat. Una 
vegada més he comprovat que 
les Fires i Festes de la santa Creu 
ens donen aquell punt d’orgull 
que tenim a dins nostre tots els 
figuerencs. i és que aquests dies 
són la suma de l’esforç, de la 
col•laboració i de la participació 
de tots. Perquè el mèrit no és 
de l’ajuntament, és de tothom. i 
sobretot de les diferents entitats 
que col•laboren i organitzen 
actes i la presència activa dels 
ciutadans al carrer, participant 
de la multitudinària i variada 
programació. aquesta unió ens 
fa sentir més figuerencs que mai. 
Com a alcalde m’agradaria que 
aquest esperit el mantinguéssim 
ben viu al llarg de tot l’any. 

se’m fa difícil haver de destacar 
uns quants actes. ara mateix 
em ve al cap el pregó inaugural, 
a càrrec de la Unió esportiva 
Figueres amb motiu del seu cen-
tenari i que possiblement va ser 

el més participatiu 
que s’ha fet mai 
a la ciutat, amb 
desenes de joves 
jugadors del l’equip 
blanc-i-blau com 
a protagonistes. les diferents 
fires al carrer –que, de fet, són 
l’essència de la santa Creu com 
deia abans- la programació 
teatral o de l’embarraca’t, les 
festes de l’envelat –amb el re-
cord a la mítica discoteca Charly, 
que molta gent ja ens demana 
que es repeteixi cada any-, 
l’exposició sobre la cuina empor-
danesa al Museu de l’empordà –
que la tindrem fins passat l’estiu 
i que cal anar a veure i a gaudir 
de forma pausada, com aquell 
que elabora o paladeja un bon 
guisat- o la sempre multicolor 
desfilada infantil pel centre de 
la ciutat. em deixo coses, segur, 
però això també demostra que 
el ventall d’activitats és am-
plíssim i per a totes les edats i 
gustos.

lamentablement, en mig de les 
festes, es va produir un brutal 
assassinat al bell mig de la 
nostra rambla. Va ser un cop dur 

per a tothom, que ens va colpir i 
ens va indignar. immediatament 
vaig anunciar que proposaré al 
proper ple que l’ajuntament es 
personi com a acusació popular 
contra el presumpte homicida. 
Ho fem per acompanyar a la 
família, reparar el dany provocat 
a la imatge de la ciutat i aconse-
guir que la justícia sigui impla-
cable davant crims tan horribles 
com aquest que hem patit. 
Però la vida ha de continuar i 
hem de seguir treballant per 
millorar el present i consolidar 
el futur de Figueres. si portem 
600 anys amb la santa Creu, 
ara ha ens toca mirar cap a la 
601 edició i les següents. i ho 
hem de fer amb un optimisme 
compartit, tot recordant el “Visca 
Figueres!” que acompanya molts 
actes de les nostres festes. en 
aquest tasca, comptem amb 
tothom!

Jordi Masquef i Creus
alcalde de Figueres
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Vine a degustar els nostres plats 

Sant Mori, 1 · tel. 972 45 29 80 · EMPURIABRAVA
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Tel. 972 67 15 48

Fax 972 51 40 12

Plaça de la Palmera, 3

17600 FIGUERES

info@laboratorisamiel.com

A

“He viscut de ben prop com tants i tants 
ciutadans han fet ciutat”
parlem de la ciutat i d’aquestes Fires i Festes de la santa Creu amb el cap de llista de 
Canviem Figueres, Xavier amiel. en les últimes setmanes s’han donat a conèixer molt 
més, fent-ho de manera còmoda i propera.

- Com has viscut les fires, enguany, com a cap de llista?

Molt intensament, assistint en molts actes, juntament amb mem-
bres del grup, com és normal, per així fer-nos visibles però sobretot 
per poder conversar amb tots els figuerencs i figuerenques que ens 
hem anat trobant. Com a figuerenc, ja coneixia la major part dels 
actes celebrats, tot i que alguns d’ells els havia viscut més des de la 
distància. enguany, he pogut comprovar de ben a prop com molts 
ciutadans han fet ciutat, fent-se seus els actes, recuperant tradi-
cions i, en definitiva, fent país. destacaria, per exemple, l’acte del 
pubillatge, les portes oberts als bombers (personal amb una tasca 
impagable!), el reconeixement a les persones grans que compleixen 
90 anys (un dels pilars del nostre programa), la barreja de genera-
cions a la gran festa del Charly i el pregó realitzat per la gent de la 
Unió, molt encertat, ja que és tota una institució figuerenca que cal 
felicitar fortament. Una crítica, però: amb 21 regidors actuals, no 
entenc com en algun acte no hi havia representació consistorial. 
això és quelcom a corregir i nosaltres ens hi comprometem.

- Quines sensacions tens, ara que ja us heu donat molt a conèi-
xer?
 

doncs sensacions 
molt bones. ens 
hem anat sentint 
més i més còmodes amb el contacte directe i sent propers, una de 
les nostres premisses. Mentre ens hem passejat per les activitats, 
la gent ens ha anat aturant, preguntant per les nostres idees i pel 
canvi que necessita la ciutat. Hem concretat i compartit el projecte 
municipal que volem liderar, pensant només en Figueres com a 
lema principal. en els últims tres mandats ha fet falta molta més 
acció.  

- Quines dates vols destacar en el calendari?

Com a partit, no hem de destacar uns dies concrets, sinó que volem 
seguir dia a dia disponibles per conversar amb tots els figuerencs 
i figuerenques que ho desitgin. així, convido a tothom al carrer 
Portella número 7 (antiga botiga de calçats Palmira), a la nova seu 
que obrim el dilluns 6 de maig. nosaltres, com a partit, assistirem a 
tots els actes de ciutat que ens convidin. Parlant de dates, voldria 
comentar que hem sabut, de rebot, que el debat que hi havia 
programat pel dia 8 s’ha cancel•lat. Per això, estem decebuts i ens 
sentim menystinguts: a vegades no es té present a tothom.

Pl. de l’estació, 8 - 17600 FiGUeres
tel. 972 67 44 30 - Fax. 972 50 00 13
mòbil 651 80 356 02 - esague@teleline.es
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INSTAL·LADOR 
AUTORITZAT:

ELECTRICITAT 
GAS

CALEFACCIÓ 
FONTANERIA

C. Méndez Núñez, 57
17600 FIGUERES 

 T. 972 500 529 /  F. 972 671 849

www.instalacionscapel.com
info@instalacionscapel.com

“Les activitats a peu de carrer són les que 
donen vida a la ciutat” 
agnès lladó, l’alcaldable per erC a Figueres, conclou les Fires i Festes d’enguany amb 
bones sensacions. també ens parla del seu dia a dia fins a la celebració de les 
municipals. .

- Quina és la teva valoració de les Fires i Festes d’enguany?

a l’hora de fer-ne la seva valoració, és inevitable mencionar el 
trist succés de la rambla, emmarcat en aquests dies, en principi, 
d’ambient festiu. Han estat, doncs, unes fires tacades, malaurada-
ment, de dol. a l’hora de destacar-ne activitats, em quedaria amb 
totes aquelles celebrades al carrer, ja que són les que donen vida 
a la ciutat: activitats culturals, esportives... Vull posar èmfasi també 
a la fantàstica mostra d’art floral al Casino Menestral. tots ells són 
actes que provoquen ganes de passejar a la gent i, en definitiva, fan 
que la ciutat sigui dinàmica, viva i es fomenti la cohesió de tothom.

- i les teves sensacions d’aquests dies al carrer, amb la resta de 
companys de la candidatura?

les fires també han coincidit amb la celebració d’unes eleccions 
autonòmiques, amb uns resultats, com és sabut, excel•lents per 
esquerra republicana de Catalunya. així, la gent ens ha donat 
l’enhorabona per la victòria i, amb el seu sentiment de festa major, 
també ens feien explícit el canvi que volen per Figueres, fet que ens 
ha il•lusionat. Per tant, les sensacions són molt, molt positives. 

- Què cal destacar 
del calendari d’erC 
des d’ara fins a les 
eleccions?

l’acte gros que te-
nim programat serà 
el dia 18 de maig a 
la plaça 1 d’Octubre 
de Figueres. Però, a 
banda d’això, destaco que la nostra campanya és la del dia a dia i la 
del carrer. Volem escoltar i que ens escoltin, amb les nostres propos-
tes realistes, factibles i efectives. Fa un any que em van nomenar 
cap de llista i, des de llavors, sempre m’he mostrat propera, tant jo 
com el meu equip. i així ho continuarem fent, 100% disponibles a la 
ciutadania, per escoltar idees, suggeriments, queixes... sempre di-
guem que som l’única opció de canvi i que nosaltres mateixos som 
la millor eina, per la nostra empatia i tracte amb la gent.
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Candidatura:  “Junts 
per Albanyà”:

1.Joan Fabregas Jorda
2. Joan Casellas alcover
3. Joan Cufi Custuja
4. Jordi Garriga seguranyes
5. aleix Falgas Fischer

El grup municipal de Gent del 
Poble de Roses dóna a conèixer els 
números 4 i 5 de la seva llista
Fa pocs dies es va presentar els 
números 4 i 5 de la nostra llista, 
dues dones compromeses amb 
el nostre municipi i que ens 
aportaran els seus coneixements 
en diferents àmbits. dues peces 
claus per al nostre projectede 
cara als propers comicis muni-
cipals.

la Kate és mare de dos fills, 
nascuda a linares i rosinca 
d’adopció, ja que viu a roses 
d’ençà que tenia 9 anys, la seva 

dedicació en l’àmbit social l’ha 
portat a ser membre en dife-
rents associacions i a participar 
en el Grup de teatre de roses, 
així com a monitora a casals. la 
Kate està formada com a tècnic 
comptable i actualment incre-
menta la seva 
formació com a especialista en 
Gestió de recursos Humans.

la Mònica lucena va néixer 
en una família amb una gran 

inquietud artística, fet que la va 
portar a introduir-se en el món 
de l’art des de ben joveneta, ac-
tualment la Mònica és cantant, 
ballarina i directora artística de 
l’Orquestra Costa Brava. durant 
la seva carrera artística ha for-
mat part de diferents

companyies de dansa, 
actualment dirigeix l’escola de 
dansa de Mònica lucena a roses 
i Figueres, on la seva màxima 
il·lusió se centra en la creació
de futures artistes, recolzada per 
un magnífic equip de professors.

Passeig Marítim, 2 - LLANÇÀ Telèfon: 687 966 646
www.llancaport.com

llancaport2@hotmail.com
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Restaurant
Bar - Hotel * 

www.hotellesroques.com  ·  facebook.hotellesroques
Urb. Les Roques,  Bàscara Tel. 972 560 251

Cuina casolana tradicional  
Esmorzars de forquilla

Menú diari, 
Sopars i Carta 

Menús per a colles 

Les Roques

Candidatura: 
“Som Cabanes”:

Candidatura: “ERC 
Roses”:

LA TEVA FACTURA
T’ESPANTA?
VINE AMB NOSALTRES!
LA TARIFA DE LLUM MÉS 
BARATA DEL MERCAT

SENSE PERMANÈNCIA
SENSE TALLS DE LLUM

900 52 59 69

núria tubau, Magda Pujolar, delmar 
Blasco,M rosa serra, lourdes Jimenez, 
elisabet serra, Pilar Bayona, Pere salleras, 
roser Vila, alex Martinez, eva Jimenez, 
tomàs Fletxa, Maria Prim, Genís Mencion, 
i Àngels Pellicer

1- Joan Plana
2- esther Bonaterra
3- Èric ibáñez
4- Vero Medina
5- Gerard teixidó
6- Fany Poza
7- Mar león
8- Xavi Coll
9- Montse Franch
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www.petrolisfigueres.com  
info@petrolisfigueres.com

T. 972 505 608    
972 256 467    

Mòb. 629 737 349
C. Nou de Vilatenim, 4   

17600 FIGUERES (Girona)
Servei a 
domicili

en les darreres setmanes s’ha constituït un grup conformat per veïns/es i membres de 
diverses entitats del municipi per crear una candidatura a les properes eleccions muni-
cipals, i ho farà com a llista associada a erC. 

Sota el lema de La veu del Municipi, es defineixen com un col•lectiu 
engrescador, progressista, republicà i d’esquerres. tots els membres de 
la nova candidatura ja han estat escollits de forma assembleària, amb 
estructura paritària entre homes i dones, i representant equitativament 
cadascun dels nuclis urbans que conforma saus, Camallera i llampaies. 

la  llista estarà encapçalada per Miquel Casellas, veí de llampaies, com a 
aspirant a l’alcaldia. Com a portaveu, afirma que “el nostre grup és divers 
i està representat per cadascun dels tres pobles, amb gent de totes les 
edats, que coneixen les mancances i necessitats del dia a dia, perquè les 
viuen i les pateixen a nivell educatiu, de serveis i tants altres. Mica en mica 
les pretenem canalitzar mitjançant la veu de tothom i cadascun dels com-
ponents de la societat del municipi”. 

Casellas també informa que en les properes setmanes es farà una presen-
tació de tots els membres de la candidatura i del seu programa electoral, 
que actualment estan acabant d’elaborar. Creiem que és possible una 

manera diferent 
de fer política, tots 
necessitem un canvi 
per poder tenir una 
esperança en un 
futur millor a partir 
d´unes millors es-
tructures on tothom 
pugui dir-hi la seva. 

amb l’objectiu 
d’oferir un projecte 
renovador i que faci partícip a tothom, l’assemblea republicana de saus, 
Camallera i llampaies aspira a obtenir una majoria suficient en un consis-
tori de 7 regidors que li permeti dur a la pràctica unes propostes de canvi.  

ERC i l’Assemblea Republicana de Saus, 
Camallera i Llampaies signen un acord 
per a les municipals
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Héctor amelló, portaveu de Cs a Figueres, ens comparteix les seves 
impressions referents a l’actualitat municipal, així com el tarannà de 
l’equip per als pròxims mesos 

- Com encara el partit les 
pròximes eleccions municipals 
a Figueres?

Amb una barreja d’il•lusió i respon-
sabilitat. Figueres necessita un canvi 
de rumb en les seves polítiques i cal 
revertir, doncs, la situació de crisi 
que ens deixa l’actual govern. el 
nostre objectiu és ser una alternati-
va real amb un projecte estratègic 
de ciutat que serveixi per establir 
les bases de desenvolupament pels 
20 o 25 anys vinents. Cal actuar 
urgentment en seguretat, civisme, 
neteja, així com impulsar un projec-
te econòmic que origini riquesa i 
llocs de treball.  

- Què ens pots avançar del teu 
equip de cara a les municipals?

estem formant un equip en el qual 
valorem molt el coneixement de 
la ciutat i dels barris. Busquem 
disposar d’un equip de persones 
que coneguin de ben a prop els 
problemes que afecten els nostres 
veïns. Cada membre de l’equip 
ha de conèixer i fer-se seus els 
problemes i reptes que tenim, atès 
que nosaltres, com a ciutadans de 
Figueres, els hem patit. en definiti-

va, volem gent compromesa amb 
la ciutat, gent empàtica i propera 
als seus veïns. el valor humà d’un 
equip és el més essencial. 

- el comerç seguirà sent un 
dels vostres principals eixos 
en el programa?

sens dubte que el comerç i el sector 
serveis són dos puntals en el nostre 
programa, tal com ho han estat 
en aquest mandat. apostarem 
fortament pel comerç sobretot en 
tres aspectes: primerament, creant 
l’agència de Comerç i turisme; en 
segon lloc, desenvolupant eixos 
comercials en els barris i apostant 
molt més pel comerç de proxi-
mitat; i també creant una àrea 
de promoció econòmica urbana 
(aPeU o Bid, en anglès), finançada, 
inicialment, amb fons europeus. 
tot això ho farem aplicant fórmules 
guanyadores de col•laboració 
público-privada, les quals funcio-
nen molt bé en altres països. tot i 
això, som conscients que hem de 
diversificar l’economia figuerenca: 
és necessari potenciar activitats 
complementàries en el sector 
comercial, així que volem convertir 
la capital altempordanesa en un 

HUB cultural. espanya és el cinquè 
productor d’indústries culturals i 
creatives, fet que suposa el 3,5% del 
PiB, i la realitat és que Figueres reu-
neix un entorn magnífic; ara calen 
establir les condicions oportunes 
per concretar i compartir la creació.

- Quins actes cal destacar de 
l’agenda de l’Héctor i del seu 
equip previs al 26-m?

en realitat, l’agenda de Ciutadans 
no només està activa ara, sinó que 
som un partit que treballa cons-
tantment per a donar a conèixer 
el seu projecte. durant aquest 
mandat no hem parat de dur a ter-
me actes: han passat per la nostra 
ciutat persones rellevants com inés 
arrimadas, qui ens ha visitat més 

d’una vegada per conèixer, sobre-
tot, els problemes de la zona oest, o 
Juan Carlos Girauta, amb una visita 
a la Marca de l’Ham i realitzant la 
xerrada titulada “nacionalismo es 
crisis”. a banda, muntem carpes als 
diferents barris, programem cafès 
amb ciutadans i ens reunim amb 
associacions de veïns i teixit asso-
ciatiu. en referència a la campanya, 
encara estem acabant de definir els 
actes que realitzarem, on presen-
tarem el programa i l’equip, si bé el 
que més ens agrada és el contacte 
diari amb els veïns, per sobre dels 
grans actes. aquí és on s’extreu 
l’autèntic valor de la política mu-
nicipal. 

“No som de grans actes, sinó que preferim el 
contacte diari amb els veïns”
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Candidatura: “Junts per 
Navata”

Candidatura: “ERC Castelló 
d’Empùries”

1- Josep llobet Oliveras
2- Mònica Caño dachs
3- Jordi Mateu Pozuelo
4- aina Carbonell Bret
5- robert Juanola Juanola
6- ares Fàbrega Pérez
7- roc Mayné Vallmajó
8- Carmen Gañil Pujadas
9- david antius Campos

suplents
1- Marina Carrasco Vila
2- enric Vehí Cabeza
3- lídia lópez Madern
4- david Ventura Bertran
5- Maria angela Cros 
roca
6- Marta Mestres arenas

1. salvi Güell i Bohigas
2. anna Massot i Font
3. Josep Maria Canet i Brossa
4. Maria elena solana i Cazorla
5. esther Piris i Casas
6. david Garre i Peregrina
7. encarnació Hugas de Batlle
8. Valentín rius i Garcia
9. Maria rosa Montalat i Pujol
10. Manel Palacios i lopez
11. Maria Bosc i dodero
12. ramon Piris i llorens

13. roser Vitalla i Batlle
14. Gerard Blanché i rovira
15. Gemma sendra i Juanola
16. Marina Giner i Pons
17. Jasume duñach i Monjonell
18. ana laporta i Ocaña
19. Jose Carlos Barrientos i 
Caballero
20. roser duñach i Monjonell
21. Maria soledad sellés i 
Margall
22. Jorge ametlla i rivas
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Candidatura: “ERC Castelló 
d’Empùries”
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Candidatura: “Junts per 
Avinyonet de Puigventós”

Més per Pont de Molins es presen-
ta amb l’objectiu de guanyar les 
eleccions municipals

1. Julia Gil Vilar
2. Jordi abres sala
3. Juli Quesada Belda
4. Josep Heras alsina
5. Carla Bellezza Calsina
6. alberto sanchez eizaguirre 
(tito)
7. damia Casals Vilanova
8. Jessica Moreno Casarubio

9. Jordina delclos rabassa
suplents
1. Maria roser Bosch Codola
2. adria ayats Campos
3. Josep Maria Garcia tarrats
4. Margarita (Marga) Paya 
Panades
5. lluis Puig Hortos

la llista està formada per:
1)Marie Gournay
2Josep Maria terradas
3)natàlia Maurici
4)eduard Planas
5)eva Castro
6)Pere Borràs
7)Paqui lópez

a més, com a suplents hi ha 
Joan rico, adela Pereira, Xavier 
Comas, Jordi sáez i Jordi Botar-
gues.
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> Sant Jordi a la Rambla de 
Figueres

J. Masquef amb el propietari de Molbles Fábrega.

Matfi3

 Miquel i sara

J. Masquef alcade de Figueres i n. Bar-
dalet President de la U.e. Figueres
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> Sant Jordi a la Rambla de Figueres

J. Masquef en la signatura del seu llibre a l’stand de l’auca Colla dolça tardor

 Canviem Figueres

Junts Per Figueres  U. e. Figueres

Guanyem Figueres  erC Figueres

LLoguer d’habitatges amb mobLes i sense mobLes
LLoguer de LocaLs comerciaLs i magatzems
LLoguer de despatxos i de naus industriaLs

LLoguer de pLaces de pàrquing, etc

Figueres. C. Sant Llàtzer, 9. · T. 972 505  701 / 972 510 054

roses. Cap Norfeu, 16 · T. 972 255 415

aicat 2104

ESPECIALISTES EN LLOGUERS
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> Sant Jordi a la Rambla de Figueres

 Vivers salas  Grup iris Moviltac

J. Vergés presentat el seu llibre

  guiarestaurants.cat

 tots els restaurants 
 de l’empordà

info@revistacrae.cat
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> Sant Jordi a la Rambla de Figueres

Peix Fresc Del Port De Llançà

C/ Castellar, 82
Port de Llançà

Tel. 972 38 11 62
http://www.barko.cat
info@barko.cat

obres / construccions d´ediFicis
cases  / naus industriaLs

LocaLs comerciaLswww.miquelcasals.com
Ctra. d´Olot, nº 58

T. 972 566 713   F. 972 565 946   

17744 Navata (Girona)
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REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE VEHICLES
ESPECIALITZATS EN B.M.W.

616 484 840J. Casado

www.motoresport.com
av. perpinyà, 26 · 17600 Figueres · t. 972 675 473

C. Empordà, 48
Tel. 972 508 989  Fax 972 675 928

17600 FIGUERES (Girona)

proJectes tÈcnics
LegaLitzacions
certiFicacions i dictàmens

peritacions i taxacions
assessorament tÈcnic

Fitxes tÈcniques VehicLes

C. Borrassà, s/n. Ap. Correus 68
17600 FIGUERES (Girona) 

T./F. 972 671 351
enginyeria@novellon.net

www.novellon.net  

> Sant Jordi a la Rambla de Figueres



Oci&cultura

REVISTACRAE | 21

LLENYES i trEbaLLS 
forEStaLS Empordà
EmprESa mULtiSErVEiS aLfrEd LÓpEZ

Tel. 661 983 386  - 639 523 737
magatzem: Pl. de l’Església, s/n - 17752 MOLLET DE PERALADA

info@llenyesemporda.com - www.llenyesemporda.com

GARANTIM EL PES DE LA LLENYA 
AMB UN CERTIFICAT DE PES

MOLLET DE PERALADA I FIGUERES 

Venda de tot tipus de llenya, 
treballs forestals, construcció de murs, 

construcció de valles perimetrals, 
tanques metàl·liques, tancaments de finques, 

llenya en big bag.
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> Sant Jordi a la Rambla de Figueres
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L’Associació Amics dels tractors d’època 
d’Ordis va creixent

Fotografies de l’anterior fira

parlem amb marc Quintana, secretari de la Junta, per tal de conèixer el 
tarannà de l’associació i com seran visibles aquest diumenge 19 a ordis

 “som una associació sense ànim de lucre. està formada per una cinquantena de 
persones aficionades a la mecànica de tractors antics, sobretot per la mecànica curiosa 
que tenen, la qual ara ja no se sol veure. som gent, sobretot, d’Ordis, però també ens 
representen comarcalment pagesos de Borrassà, navata i avinyonet, entre altres”, deta-
lla Quintana.

Fundada l’any 2012, l’associació va creixent cada any, amb actes espaiats al calen-
dari, programant excursions, com per exemple a museus relacionats amb l’àmbit i 
la maquinària agrícola, i donen suport a fires, com la Fira de l’Ordi d’Ordis. “aquest diumenge dia 19 serem visibles a la Fira de l’Ordi, on 
exposarem tractors de diferents marques, mo-
dels i èpoques. també tindrem diferents tipus 
d’eines, tant de mà com d’animal”

amb ganes de rebre i interactuar amb gent 
durant la fira d’Ordis, en Marc també espera 
començar a ser molt més visibles a més fires 
d’arreu, per fer gaudir als interessats de la 
pagesia amb les àmplies exposicions que 
dissenyen. “la nostra activitat, com a associa-
ció, va segons les temporades i els ritmes que 
marca la pagesia. a l’estiu ens aturem, però a 
mitjans de tardor i a l’hivern reprenem forta-
ment l’activitat”. 
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> Diada de la Gent Gran
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> Diada de la Gent Gran

BmW serie 3 325d sport line

preU: 28.000€                                                  315€/mes                                                  

Ford Fiesta sport 1.6 tdci 90cv

audi a3 sportback ambition 2.0 tdi 150cv

preU: 12.995€                                                230€/mes                   

Fiat Grande punto sport tjet 120cv

preU: 5.400€                   150€/mes  sense entrada!                                         preU: 6.750€               236€/mes   sense entrada!           
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> Diada de la Gent Gran
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Av. Barcelona, 36 -Figueres
T. 972 50 46 23

www.bonretorn.com / info@bonretorn.com

Gaudeix sopant a la nostra terrassa

Obert de dimarts a diumenge

Menú diari i de caps de setmana

el restaUrant del Bon retorn

> Diada de la Gent Gran
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Més de més de 1.000 assistents a la 
Festassa d'Octopussy

el divendres 26 d’abril, es va celebrar la Festassa d’Octopussy a la 
Plaça Catalunya dins dels actes de les Fires i Festes de la 
#santaCreu19.

Piscines Figueres

M. Felip exalcadessa de 
Figueres i J. Vehí alcalde 
de sta. llogaia

Fusteria Brugat i mobles Fàbrega
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Planxa | Pintura | Mecànica | Electricitat | Climatització

Diagnosi | Pneumàtics | Vehicles de cortesía

C. Alemanya 15-17 Figueres   T. 972 678 799   M. 617 095 408   www.sabaterauto.com 

la revista Crae agraeix a tecnimoto la seva 
col·laboració. 
reportatge fotogràfic pau Guerrero.

Comença la carrera Electoral

JordiMasquef 
Junts per Figueres

Xavier amiel 
Canviem Figueres

agnès lladó
erC Figueres
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sílvia de tecnimoto

  M. Olmedo  (PP)

> Especial “Cursa” Electoral

Ca la Petronila

Piscines FigueresPiscines Figueres
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reg. aj. de l’armentera

Perruqueria livis

 Quiroga “erC”  el s. XX Perfumeria Marcó

Qualia

roger Pinar aj. Port de la selva

> Especial “Cursa” Electoral
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electrònica Vila agrimoto rambla Mil·lenium

Canviem Figueres

X. a.(Canviem Figueres) amb Carmen (tecniMoto) J. Madern (alcalde de darnius) H. la Barretina

> Especial “Cursa” Electoral

www.promogest-emporda.com
Caamaño 3-5 Figueres

Tel. 972 511 487

Casa en venda a Vilatenim, amb una superfície de 206 m², consta de saló menjador 
amb llar de foc, cuina amb sortida a terrassa, 4 habitacions dobles, 1 habitació 
individual, 3 banys, calefacció a gas, aire condicionat, intèrfon, mosquiteres a tota 

la casa , garatge i piscina. Preu venda 289.000€ 

www.restaurantcannarra.com

C/ Castellar, 37   Tel. 972 380 178 
17490 PORT DE LLANÇÀ

Especialitat en peix fresc de 
la llotja del Port de Llançà
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C. Olot, 1 · 17600 FIGUERES
Mòb. 652 830 931· T./ F. 972 500 470

rafelnf@gmail.com

ebenisteria
cuines i banYs  
restauraciÓ
enVernissat
Lacat
nàutica  
Ronda Pirineus, 18 
17740 LES FORQUES 
(Vilafant)
Tels. 972 675 004     
       609 525 995
wwww.xavibrugat.com

FUSTERIA GARRIGUELLA
C. Estany de la Llebre, s/n
17780 GARRIGUELLA  
Tel. 659 302 019
www.fusteriagarriguella.com

Marquez

d. lee Monfort

r. Cos (Junts per Figueres) rambla Mil·lenium

> Especial “Cursa” Electoral
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n. Bardalet President U.e. Figueres

llorente (U.e. Figueres)

Botifarra, mongetes, xuia amb 

patates al caliu, peus de porc

 Galtes de porc 

Reserva grups 662 598 / 972 520 044

> Especial “Cursa” Electoral

MÁRMOLES - PIEDRAS - GRANITOS

ESCALERAS - BAÑOS - COCINAS - CHIMENEAS

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN

MÁRMOLES - PIEDRAS - GRANITOS

ESCALERAS - BAÑOS - COCINAS - CHIMENEAS

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN

www.marmolesfigueres.com     
info@marmolesfigueres.com

C/ Lleó s/n (Urb. Marca de l’Ham)
17600 Figueres (Girona)

Tel / Fax: 972 505 053-678 561 894
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J. M. Ortega i família

a. Brossa (reg. aj. Castelló) Junts per Figueres

reg. aj. de llers

> Especial “Cursa” Electoral
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OBERT TOTS ELS DIES 
DE 6.00H A 

1.00H de la MATINADA

SUPERMERCAT

 

LA PARADA

POLÍGON CAMP DEL BOSC (DAVANT FERROS PERICH)

SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA
TEL. 972 50 87 90

Tot en alimentació i begudes

SupermercatslaParada
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Menú Diari: 12,00 € · 2 Menús infantils: 8,50 € i 10,50 €
Menú Cap de Setmana: 21,00 €

Zona Lúdica
Granja

Parc infantil
Passajades en ponis i 

cavalls.

Ctra. Garriguella-Roses
Garriguella

Tel. 972 552 750
lavinyaemporda@gmail.com

J. Compte (Junts per Palau savardera)

Bar rest. Zona Firal

Periodista Puigvert tapisseria Pujades

> Especial “Cursa” Electoral
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serralleria Mesa rest. shangai

FiClima english empordà

> Especial “Cursa” Electoral
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Pintor Pau Fruites esteve roses

Hotel restaurant Pelegrí Pirineos

P.s.C. Figueres Parquets empordà

> Especial “Cursa” Electoral
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Marta

alícia (Més per llançà)

nuri (Junts per llançà)

Hostal restaurant la tina

> Especial “Cursa” Electoral
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CAMINADA BENÈFICA  

VILABETRAN 19 DE MAIG 

DINAR 
 

A LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA A LES 13.30h 
(En cas de mal temps al centre cívic) 

 
MENU 

 
Þ Amanida  de  tomata  amb  formatge fresc i 

olives negres, coca de pa amb escalivada i  
croquetes de carn d’olla. 

Þ Pollastre amb pebrot i tomata. 
Þ Postres 
Þ Vi i aigua 

“ CAL PORTAR COBERTS” 
 

PREUS 
 

à CAMINADA 5€ A PAGAR A LA SORTIDA 
à DINAR + CAMINADA 12€ 

à DINAR 12€ 
 

PER APUNTAR-SE FINS EL 17 DE MAIG 
 
* FARMACIA NURIA RIBAS 
* EL RACÓ DE L’ALBA 
* CENTRE CÍVIC 
* CA LA MONTSERRAT 

VILABERTRAN 
* CASA RIBAS 
     PUJADA DEL CASTELL,17 

FIGUERES 

CAMINADES 
 

¨ 9,30H RUTA 10KM. 
 
¨ 10,30H RUTA 2KM. 
 
¨ SORTIDA DE LA 

PLAÇA MAJOR  DE 
VILABERTRAN 

 
¨ RUTA  PER   LES   

RODALIES   DEL   
POBLE 

 
¨ CAL PORTAR 
     ESMORZAR I AIGUA 
 

CENTRE DE LLEURE 
PER DISCAPACITATS 

ALT EMPORDÀ 

ORGANITZA 
ASSOCIACIÓ LA 
PROGRESSIVA AMB EL SUPORT  

DE L’AJUNTAMENT DE  
VILABERTRAN 

Caminada i dinar benèfic a 
Vilabertran a favor del Dofí 

les inscripcions, per l’activitat del dia 19, estan 
obertes fins al dia 17 de maig, a diferents punts 
de Figueres i Vilabertran

Bibiana Cortada, regidora del 
municipi, ens parla de l’associació 
la Progressiva, activa durant tot 
l’any. “l’associació ja té un llarg 
recorregut. Va ser creada per 
ajudar a les famílies en la compra 
de medicaments. si bé a l’inici no, 
ja que hi havia restriccions, ara 
tothom pot fer-se soci. 
la finalitat és clara i efectiva: 
quan els socis van a la farmàcia 
amb recepta no paguen res, i 
amb la recepta del metge privat 
només paguen la meitat”, detalla 
Cortada.

l’associació organitza diversos 
actes (com la castanyada, les qui-
nes, la calçotada...) per recaptar 
diners, amb la intenció de mante-
nir estables les quotes dels socis 
i col•laborar amb cada edició de 
la Marató de tV3. Un dels actes 
destacats també és el d’aquest 
diumenge 19, amb la caminada i 
posterior dinar a favor del dofí, la 
coneguda i dinàmica associació 
figuerenca. 

tal com es pot veure en el cartell, 
hi ha fins a 5 llocs (a Vilabertran i 
Figueres) on es poden adquirir els 
tiquets, abans del dia 17. 
Pel que fa a la caminada, hi haurà 
dues rutes, una de 10 km i una de 
curta, de 2 km. el dinar es farà a 
la plaça de l’església, a quarts de 
dues. la Progressiva es fa càrrec 
de totes les despeses del dinar 
i de l’organització de la jorna-
da, mentre que l’ajuntament hi 
col•labora cedint material logístic, 
cadires, taules i l’ús de la sala gran 
del centre cívic. 
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OBERT TOTS ELS DIES DES DE LES 7 DEL MATÍ
Cuina Casolana · Menjar per a emportar · Carta · Esmorzars · Habitacions a partir de 20€

Avda. Generalitat, 12 · Tel. 972 250 614 · CASTELLÓ D’EMPÚRIES

RESTAURANT I HABITACIONS AMB AIRE CONDICIONAT 

www.hostalelracodecastel lo.com

“Hem de treballar per rebre visitants 
durant tot l’any” 
Conversem amb alícia Borràs, alcaldable llançanenca, des 
de la nova coalició mÉs per llançà, formada per moviment 
d’esquerres i Unió i progrés municipal. la nova llista avança 
que volen suprimir la dedicació exclusiva dels regidors al 
consistori. 

-Què t’ha portat a ser alcaldable del municipi? 
sempre he estat vinculada en més o menys grau a l’ajuntament, so-
bretot perquè la meva mare hi va treballar durant molts anys, com a 
responsable de turisme. inclús, quan es va posar en marxa l’oficina, 
vaig arribar-la a substituir ocasionalment quan ella havia d’assistir 
a alguna reunió. Posteriorment, vaig marxar de llançà per estudiar. 
tanmateix, ara ja fa 16 anys que hi torno 
a ser, col•laborant en algunes associa-
cions i actes populars. tot plegat ha fet 
que m’interessés cada vegada més pels 
assumptes municipals.
- Com defineixes l’equip que et rode-
ja?
Formem un equip amb persones que 
provenen de diferents sectors com el 
pesquer, la restauració, l’empresarial, el 
ferroviari, la banca, l’esport, el sanitari 
...i que no tenien, fins ara cap vincle 
d’amistat. estic molt satisfeta, ja que 
hem format un grup amb diferents 
ideologies i molt ben avingut.

- Com t’agradaria veure el municipi en els pròxims 4 anys?
sobretot més cuidat, posant èmfasi en l’aspecte de la neteja: cal 
que tots fem un esforç i siguem més cívics. econòmicament, volem 
eliminar les dedicacions exclusives, atès que l’ajuntament ja té su-
ficient gent vàlida per desenvolupar les tasques en qüestió. també 

s’ha de treballar per mantenir, com cal, les in-
fraestructures existents i saber-les aprofitar per 
nous usos. seria convenient reactivar la pro-
moció turística: ens ha de visitar gent durant 
tot l’any. en l’àmbit laboral, també convindria 
buscar iniciatives, sobretot per als joves. també 
és imprescindible trobar solucions al canvi 
climàtic, per exemple buscant energies alter-
natives i que llançà pogués formar part dels 
municipis sostenibles d’arreu de l’estat. tampoc 
vull deixar de banda el turisme familiar: arribar 
a aconseguir el segell de turisme familiar 
podria ser molt favorable per als llançanencs i 
llançanenques. en definitiva, hi ha feina per fer i 
per aquest motiu cal que tots ens hi esforcem.
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“Hem pogut treballar molt bé, 
amb un govern fort i sòlid”
descobrim, de manera àmplia, les impressions d’anna massot, regidora 
de Castelló d’empúries. sabem què la motiva a seguir en el consistori i 
com vol veure Castelló en un futur pròxim.

- Quins motius et fan repetir en els primers llocs de la nova llista 
que encapçala salvi Güell?

Per començar, considero que aquests 3 anys de legislatura durant 
els quals erC ha estat al govern municipal han estat fructífers; pen-
so que s’ha treballat bé, s’ha fet bona feina i s’han vist canvis molt 
positius pel municipi. Però sens dubte se’ns han fet curts i tenim 
ganes de continuar, consolidar i potenciar els projectes que s’han 
engegat, a la vegada que encara tenim ganes, idees i il•lusió de 
poder dur a terme projectes que creiem que seran importants pel 
nostre municipi i que faran que sigui encara molt millor.
a més, en l’àmbit personal, em torno a presentar a les eleccions 
també perquè m’estimo el meu municipi i tinc ganes de poder con-
tinuar treballant per a contribuir amb el que jo pugui a què sigui un 
municipi referent en temes turístics, econòmics, socials, educatius 
i de cohesió, però també en qualitat de vida pels nostres veïns i 
veïnes. estic satisfeta amb la feina que s’ha fet i com s’ha treballat 
aquests anys, però continuo amb la mateixa il•lusió del primer dia 
i estic compromesa en continuar treballant per encarar els nous 
reptes amb energia i empenta, sempre amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida tant dels nostres ciutadans i ciutadanes com dels 
que ens visiten.
- Com t’agradaria veure el municipi en els pròxims 4 anys?

M’agradaria veu-
re un municipi 
ben cohesionat i 
amb les mancan-
ces principals resoltes, que es consolidi com a municipi referent en 
temes socials, educatius, de cohesió i esportius, i que sigui capda-
vanter en aspectes culturals, de dinamització econòmica i turisme. 
Ha d’esdevenir un referent de qualitat de vida pels veïns i veïnes 
que hi viuen tot l’any però també pels que ens visiten.
Cal continuar impulsant la transformació necessària per esdevenir 
un referent en turisme esportiu, familiar, natural i cultural, a la vega-
da que es millori la qualitat de vida de tots els habitants. 

M’agradaria viure en un municipi on es prioritzi a les persones i on 
la transformació urbanística i la dinamització econòmica ajudi a 
millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes, amb un ajunta-
ment proper i transparent.
les nostres prioritats són treballar per les persones, perquè tinguin 
una bona qualitat de vida i per tenir un municipi cohesionat. Cal 
atendre les necessitats socials dels veïns més indefensos, atenent 
els greus problemes de treball i d’habitatge. Però cal treballar inten-
sament també per aconseguir un municipi pròsper amb una bona 
promoció i dinamització econòmica. 
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Espai d’interacció i festival de sabors en un nou 
EmpuriaTast
Una nova edició d’aquesta fira gastronòmica tindrà lloc del 17 al 19 de maig a 
la plaça de les palmeres, a tocar del Club nàutic. 
en parlem amb l’Helena solana, regidora de promoció econòmica, Comerç i 
turisme a l’ajuntament de Castelló d’empúries. 

- Què significa l’empuriatast per al municipi?

Per tercer any consecutiu, de manera conjunta amb els restaura-
dors del municipi, des del consistori organitzem i seguim treballant 
per consolidar aquest esdeveniment, amb el principal objectiu de 
promocionar la variada i més que interessant oferta gastronòmica 
que tenim entre nosaltres. a més, l’empuriatast representa un espai 
d’interacció entre veïns i gent que ve de visita. 

en un sol i ampli espai, posem a l’abast diferents propostes de cuina 
local i internacional que es poden trobar al nostre municipi. així, 
aconseguim posar en alça l’apassionant multiculturalitat que ens 
acompanya. d’aquesta forma, tant els residents com els visitants 
gaudeixen d’aquest conjunt de tastets diversos i de qualitat, en un 
marc contextual d’allò més agradable. 

en aquesta tercera 
edició, hi participaran 
fins a 15 establiments, 
és a dir, el nombre de 
restauradors va en 
augment any rere any. 
també tindrem música 
en viu, un espai amb atraccions familiars i una zona de relax. 

en definitiva, confiem repetir, almenys, l’èxit assolit en la darrera 
edició: prop de 7.000 persones van gaudir de l’empuriatast. Que 
ningú dubti d’assistir-hi: la barreja de sabors, cultures i ambients és 
d’allò més recomanable!

Per tot això, cal seguir realitzant actuacions importants en temes 
d’urbanisme i equipaments, però també cal continuar apropant 
l’ajuntament als veïns i veïnes, per facilitar les gestions i per apropar 
l’administració als ciutadans i ciutadanes, que cada vegada han de 
poder intervenir més i de manera activa a la vida municipal, mit-
jançant diferents processos participatius.

Cal seguir potenciant un ajuntament altament democràtic mit-
jançant actuacions com els pressupostos participatius, però que 
sigui també plenament transparent en la seva gestió i que consulti 
directament a la ciutadania decisions importants a prendre. sempre 
amb l’objectiu últim de millorar la qualitat de vida de tothom i 
preocupant-nos sempre, en primer lloc, per les persones.

>segueix de pàgina 44

Sector Francoli 22
17487 EMPURIABRAVA

Tel. 972 454 881
Mov. 609 844 443

www.electricpablos 

Li assessorarem de qual és 
la que millor s’adapta a vostè 

Instal·lació i manteniment 
d’AIRES CONDICIONATS

PRESSUPOST GRATUÏT

Premi que Endesa ens ha 
concedit per ser el punt de 
servei amb millor taxa de 
fidelització de Catalunya
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Preus a partir de 350.000€

{ 4 HABITATGES }
Alt estanding

2 HABITATGES de 3 dormitoris 
superfície a partir de 170m2 útils 

més 15m2 de terrassa

2 HABITATGES tipus dúplex 
de 2 dormitoris a partir de 106m2 

més 37m2 de terrassa

Promoció pisos carrer Besalú

Viu al Centre de Figueres
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FESTA DE SANT  BALDIRI
 2019
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Obra realitzada per construccions Rec del Canet : Bar Espanya a Port de la Selva

Candidatura:  “Junts Per 
Catalunya - El Port de la Selva”:

1. Josep Maria Cervera Pinart
2. lidia Ferrer Grau
3. Maria turro Morell
4. natalia Paltre Cervera
5. roger Pinart Cairo
6. Joaquim Casellas Macau
7. esteve Cortada Vidal

reserves
1. ruben Molina Cervera
2. Juan Jose rueda Urbano
3. Maria del Carme llimiana 
trogal
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VENDA
BLOC DE PISOS A ROSES

Casa con piscina Mas Fumats

c/ Granada, 1, local 1 · Tel. 0034 670 421 465 
17480 ROSES - Girona 

www.smgestions.com

Preu:335.000€

BUSQUEM TERRENY DE 1.800m2 - 2.000m2  PER A SUPERMERCAT a ROSES, FIGUERES I GIRONA

Festa de la Vellesa a Roses
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Festa de la Vellesa a Roses



Fires&Festes

52 | REVISTACRAE

Festa de la Vellesa a Roses

crae.cat
disseny web

info@revistacrae.cat
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Festa de la Vellesa a Roses
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apartament renoVat a santa margarita a 200 metres de la platja

Venda bonic 
apartament a 
150m de la platja 
amb vistes al mar259.000€

110.000€

www.rosasinmobil iar ias .com

LLOGUERS I VENDA D'APARTAMENTS A ROSES
Avda. Gola de l'Estany,47 · 17480 ROSES · T. 972 151 447

>en la propera edició de 22 de Maig es publicarán les fotos restants de la Festa de la Vellesa de roses.
  Podeu trobrar totes les fotografies a revistacrae.cat

Festa de la Vellesa a Roses
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Barreja de diversió, bona gastronomia i 
ambient familiar #aRoses
la 8a edició de la Fira de la rosa, programada pel cap de setma-
na de l’1 i 2 de juny, arriba amb destacades novetats 
quantitatives i qualitatives.

“És interessant veure com ha evolucionat 
l’esdeveniment: inicialment la Fira era 
bàsicament un mercat artesà, ara el mercat 
complementa tota la resta, les grans compo-
sicions florals i el gran llistat d’actes al carrer, 
com els tastets o la gran llista d’espectacles 
familiars”, comenta Fèlix llorens, regidor de 
Promoció econòmica. 

la principal novetat es concentra, enguany, 
en la imatge gràfica de la fira: “Calia treba-
llar-hi i presentar una proposta que s’ajustés 
més a l’esperit de la fira. Crec que ho hem 
aconseguit, i hem deixat enrere un disseny 
que ja era massa clàssic”. la reubicació de 
les activitats també és rellevant enguany: 
“Feia falta crear un eix de vianants més 
clar, més visible i, sobretot, menys dispers”. 
així, per aquesta edició, les composicions 
florals, dins del teatre Municipal, estaran 

ben acompanyades pel mercat 
i els tastets ubicats just al 
davant, oferts per set restau-
rants rosincs entre les 12 i les 
14 h. la resta d’espectacles de 
caire familiar es duran a terme 
al llarg de la riera Ginjolers, a 
càrrec de fins a cinc compan-
yies de teatre.   

“És una fira que molta gent, any rere any, 
s’espera amb ganes. d’alguna manera, re-
presenta l’inici de la temporada d’estiu”. Un 
dels col•lectius que s’implica molt en aquest 
destacat cap de setmana són, és clar, els res-
tauradors: “Comptarem amb una quinzena 
de bars  i cocteleries del municipi que, del 
25 al 9 de maig, oferiran una degustació de 
Còctels Florals, fets amb ingredients relacio-
nats amb la rosa”.

Finalment, la tercera proposta gastronòmi-
ca, a banda dels tastets i els còctels, serà la 
coneguda campanya “1000 roses a roses”. 
Una vegada més, el consistori convida 
a 1000 dones que es diguin rosa (o els 
seus derivats, com roser, rosor, rosita...) a 
gaudir del Menú de la rosa que serà servit 
en una vintena d’establiments adherits a 
aquesta iniciativa tan exitosa al llarg dels 
últims anys. la fira comptarà, de nou, amb 
el famós concurs d’instagram amb l’etiqueta 
#firarosa2019, amb 100 euros de premi per 
al guanyador.

1 ¡ 2 JUNY 2019

 
firadelarosaderoses 
#firarosa2019

FIRADELAROSA.CAT

anunci CRAE_186x127_fira rosa_maig 2019.qxp_Maquetación 1  24/4/19  12:26  Página 1
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Fires&Festes
Mercat Romà a Sant Climent Sescebes.

sant Climent sescebes ha acollit durant la setmana san-
ta la representació tradicional de la passió, a la qual se 
suma des de fa uns anys el mercat romà al centre urbà. 

Camí Vell de Sant Pere, 19
Tel. 972 156 186 / Fax 972 250 175
17485 CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

(Girona)

CAFÉ DEL SINDICAT 
VILABERTRAN
Obert de dimarts a diumenge

Dilluns tancat
Tel. 972 67 81 81 · Pl.Major de Vilabertran

PLATS COMBINATS

Ctra. de Roses, km 28 
Taller Tel. 972 50 56 58

Fax 972 51 16 68
Exp. Tel. 972 50 95 21

Fax 972 50 04 93
17600 Figueres (Girona)

Ctra. St. Joan de les Abadeses, 78
Tel.972 26 28 37 - Fax. 972 26 30 78

17800 oLot (Girona)

www.vidresemporda.com
info@vidresemporda.com
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La Passió a Sant Climent 
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C. Dos de Maig, 7  17761 CABANES
T. / F. 972 505 984

C. Gran, 16  17780 GARRIGUELLA
T. 972 552 004

Ctra. de Cabanes a Pont de Molins, km 1
17762 CABANES (Girona)

Tel. 972 509 023 - Fax 972 513 018
info@agustiemporda.com

estanC nº1 CaBanes

C/dos de Maig, 9
17761 · Cabanes
tel. 972 50 60 24

“Per Sant Isidre, la participació del 
poble és molt destacada”

els dies 17, 18 i 19 Cabanes està de festa. la sembra de 
pinyons destaca, com sempre, en un programa que tam-
bé compta amb música i tastets. ens en parla el regidor 
de festes, l’andreu Viarnés.

- Què significa la festa de sant isidre?

si bé és veritat que no és la festa gran (que cau per sant Vicenç), a la 
festa de sant isidre és quan es percep més participació. Celebrar-se 
al maig, en teoria amb bon temps, permet organitzar activitats a 
l’aire lliure i es poden allargar fins al vespre. està molt bé perquè molts veïns, d’una manera o una altra, prenen part en la representació de 
la tradicional sembra de Pinyons. 

- Quins actes destacaries enguany?

Comptem amb un programa força ampli, amb actuacions musicals de Calidae, Boogie Woogie, la Contemporània i la nova Blanes. també 
tenim altres activitats a punt, com els tastets de sant isidre i la ja comentada representació de la sembra de Pinyons. i els més petits, com 
sempre, podran gaudir de valent amb la jornada d’inflables i els jocs de fusta. 

- des del punt de vista com a regidor, com valores l’actual legislatura que està a punt d’acabar?

Personalment, he de dir que ha estat una etapa fantàstica. He après molt sobre l’activitat municipalista, la qual m’ha permès treballar per 
al meu poble fins al punt que he volgut repetir, situant-me en segona posició de la llista per a les municipals d’aquest mes. Hi ha moltes 
ganes de seguir aportant el meu granet de sorra per Cabanes. 
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Fira del Brunyol de Darnius

Feliçitats!!!

Meritxell IbarzAnna Gene
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La Festa de la Vellesa Sta Llogaia



Comarca

REVISTACRAE | 63

La Festa de la Vellesa Sta Llogaia
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