
La festa de Sant Cebrià de Vila-
fant ha deixat enrere una progra-
mació d’activitats «segura i parti-
cipativa», ha destacat el regidor de
festes de l’Ajuntament, Quico Ma-
rín, que afirmava amb satisfacció
el fet de seguir apostant per la cul-
tura segura, enmig d’aquesta nova
realitat. 

Divendres, el teatremòbil i el
cinema a la fresca es van traslladar,
a causa de la pluja, a l’espai Àgora,
situat al costat del Pavelló, «un
lloc molt versàtil i ampli per ce-
lebrar tota mena de propostes»,
ha indicat el regidor. L’endemà,
dissabte, molta mainada va par-
ticipar en el circuit de bicicletes
de la festa. Destaca també l’èxit
de la visita teatralitzada i el concert
de nit amb el tenor Josep Aznar.
Finalment, diumenge les activitats
van continuar amb missa solemne
i la celebració del 25è aniversari
de la colla de gegants de  Vilafant.
Per tancar la programació, cal re-
marcar la bona acollida del con-
cert de sardanes amb la Principal
de l’Escala.

SÒNIA FUENTES VILAFANT

Vilafant tanca els actes de la
festa amb bona participació
Màxima seguretat per fer gaudir petits i grans de la programació

BORJA BALSERA

La visita teatralitzada a Palol i el circuit de bicicletes.

La festa de Bassegoda, a Alba -
nyà, se celebra el dia 27 amb  dife-
rents actes com ara una passejada
històrica al Casalot a partir d’un
quart d’onze del matí a càr rec del
professor d’Història de la Univer-
sitat de Girona Josep Clara amb el
suport d’Òmnium Cultural. A
continuació, a dos quarts d’una
del migdia es farà el pregó de la

festa a càrrec de Manel Barrios i
Marta Tejeda i es farà un concert
vermut amb el grup Covertons. La
programació seguirà amb  pro-
postes com encartament de co-
ques i a dos quarts de  quatre de la
tarda hi haurà ball amb els Mini-
Stress. Durant l’acte se subhastarà
un lot de productes de la terra.
Aquest any no se celebrarà l’arros-
sada popular per la Covid-19.

REDACCIÓ ALBANYÀ

Arriba la 43a edició de la festa
de Bassegoda el 27 de setembre

Figueres va acollir, dissabte pas-
sat, una trobada d’Urban Sket-
chers, dibuixants de carrer. Els
participants,  procedents de Fi-
gueres, Girona, Roses i Barcelona
es van reunir als voltants de la par -
ròquia de Sant Pere de Figueres i
van poder fer-hi una visita guiada,
amb ocasió de la commemoració
del seu mil·lenari.

Urban Sketchers és un col·lec-

tiu d’artistes, amants del dibuix
urbà,  present a tot el món que di-
buixa les ciutats on viuen i els llocs
on viatgen. La comunitat va néixer
el 2007 a internet i amb el lema
Veure el món, dibuix a dibuix,
comparteixen els seus treballs a la
xarxa.

En acabar la  visita a l’església,
tot seguit els participants van triar
un bon lloc per dibuixar. Després
de la feina, cap al migdia, van co-
mentar les seves obres a la  terras-
sa del bar Dalícatessen amb una
consumició oferta pel mateix lo-
cal. Allà van poder mostrar les
obres  coincidint amb l’exposició
de quadres sobre el temple de
Sant Pere inaugurada recentment.

REDACCIÓ FIGUERES

Fan una trobada d'Urban
Sketchers al voltant de la
parròquia de Sant Pere

Participants de Figueres,
Roses i Barcelona van
participar en els diferents
actes, dissabte passat

AGENCIES

Els dibuixants de carrer van fer una visita guiada a la parròquia.

Una casa a Masarac ha estat se-
leccionada pel jurat dels Premis
d’Arquitectura de les Comarques
de Girona 2020. L’habitatge, una
creació d’Atheleia Arquitectura
(Salvador Tarradas, Borja Fernán-
dez i Cristina Franco), s’inclou
dins la secció «Arquitectures» que
destaca intervencions arquitectò-
niques d’edificis de nova planta,
reformes i/o rehabilitacions
d’edificis ja existents. Dins aques-
ta secció han passat el tall dotze
treballs dels trenta-dos presen-
tats. En total, amb la resta de sec-
cions a concurs –«Interiors» i «Efí-
mers»–  s’han escollit vint-i-dos

projectes dels 57 presentats a la
23a edició dels guardons que, des
del 1997, organitza la demarcació
de Girona del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC).

Els premiats es donaran a co-

nèixer aquest divendres 27 en un
acte que es podrà seguir a través
de www.premisarquitecturagiro-
na.cat.També es concedirà el Pre-
mi de l’Opinió, obra que la ciuta-
dania haurà votat al mateix web.

REDACCIÓ GIRONA

Seleccionen una
casa de Masarac
pels premis gironins
d’Arquitectura

COAC

La casa de Masarac és l’única vivenda a la comarca a concurs.
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