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Y diada. canvis d’ubicació

Ajuntament de

Garrigàs

L’AMPA del CEIP GARRIGÀS tindrà parada
de llibres i roses al centre cívic
Bona diada de Sant Jordi

Figueres celebra el 23 d’abril,
a la Rambla i a la pl. Catalunya
La regidora Ester
Marcos destaca que s’ha
«treballat intensament
per poder fer possible la
Diada de Sant Jordi»
Redacció l figueres

Ajuntament de

Maçanet de Cabrenys
Divendres 23 d’abril
durant tot el dia,
a la plaça de la Vila, l’AMPA
de l’escola Les Salines tindrà
parada de roses i llibres

nn La ciutat de Figueres enguany
no es quedarà sense Sant Jordi.
El 23 d’abril se celebrarà en dos
espais del centre: la Rambla i la
plaça Catalunya, per evitar aglomeracions. L’Ajuntament de Figueres ha decidit que en aquesta ocasió, les parades de flors i llibres s’instal·laran a la Rambla i
l’espai de la plaça Catalunya serà per les entitats i associacions
locals. Fonts del consistori detallen que en aquesta nova edició de
Sant Jordi hi haurà un total de 21
parades de flors i llibres i fins a 46
parades d’entitats. Per controlar
l’aforament, hi haurà un circuit

LA RAMBLA. Tindrà un circuit únic i control d’aforament (foto d’arxiu)

Y prop de 70 parades

hi haurà un total de 21
parades de professionals
i 46 d’entitats
Y rambla tallada

com sempre, es tallarà el
trànsit d’aquesta zona
durant tot el dia

ÀNGEL REYNAL

únic com es va fer pel mercat de
Nadal i caldrà seguir les mesures
de seguretat i d’higiene marcades pel Procicat. Cal destacar que
l’entrada a la Rambla serà per la
part ampla. L’horari de la Diada
de Sant Jordi a Figueres i de les parades serà de 9 a 21 h i com és habitual, la Rambla quedarà tallada
al trànsit. n

Y biblioteca de figueres

IX Revetlla de Sant Jordi, al Teatre Jardí
llibres durant aquest últim any.
L’acte començarà a les 19 h i des·
prés dels parlaments protocol·
laris de l’alcaldessa de Figueres,
Agnès Lladó Saus, el regidor de
Cultura, Alfons Martínez Puig, i
de la directora de la Biblioteca,
Nati Vilanova Teixidor, comen·
çarà el concert a càrrec de la can·
tautora Montse Castellà, a partir
de les 20 h. Com en les altres edi·
cions, la Biblioteca elabora una
guia amb totes les novetats lo·
cals. n

Després del Sant Jordi 2020,
enmig del confinament, la Bibli·
oteca de Figueres organitza, el
22 d’abril, una nova edició de la
Revetlla de Sant Jordi. Es tracta
d’un projecte impulsat pel Servei
de Biblioteques de la Generalitat
de Catalunya i que es fa arreu del
territori català.
Enguany la ciutat celebrarà la
IX edició de la Revetlla de Sant
Jordi, al Teatre Municipal El Jar·
dí amb un centenar d’autores i
autors locals que han publicat

nn

Ajuntament de

Sant Miquel de Fluvià
Divendres 23 d’abril
A la plaça de la vila,
matí i tarda,

PARADA
DE LLIBRES I ROSES
Ho organitza l’AMPA de l’escola
Vallgarriga, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de
Sant Miquel de Fluvià

Bona
diada de Sant Jordi

Y maçanet de cabrenys

Parada de roses i llibres de
l’AMPA de l’escola Les Salines
La Diada de Sant Jordi també se celebrarà a Maçanet de Cabrenys, el 23 d’abril, amb una parada
de roses i llibres que instal·larà l’AMPA de l’escola
Les Salines. La parada hi serà durant tot el dia a la
plaça de la Vila. En la majoria de pobles petits és
la mateixa AMPA escolar qui s’encarrega de fer la
parada, així els beneficis de la jornada van destinats a projectes per la mainada del poble i l’escola.
D’altra banda, cal destacar que el 22 d’abril hi
haurà un punt d’informació energètica al consistori sobre l’estalvi energètic a la llar. n
nn

Y sant miquel de fluvià

L’AMPA Vallgarriga s’ocuparà
de la parada, a la plaça de la Vila
A Sant Miquel de Fluvià també és l’AMPA de
l’escola qui organitza la parada de la Diada de
Sant Jordi. L’AMPA de l’escola Vallgarriga, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Miquel
de Fluvià, serà l’encarregada d’organitzar la parada de llibres i roses que hi haurà al poble, el divendres 23 d’abril. La parada s’instal·larà a la plaça de la Vila de Sant Miquel de Fluvià en horari de
matí i també de tarda i serà el mateix alumnat i les
seves famílies qui se n’ocuparan de la venda de
roses i llibres. n
nn
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Y diada. tres zones del municipi

Avinyonet repartirà les parades
en dos espais del poble
El 24 d’abril es farà la
presentació del llibre
«Gonçal Comellas, la
integritat musical d’un
violinista de referència»

Diada de Sant Jordi

Redacció l Avinyonet de puigventós
nn Aquest Sant Jordi serà recordat
per a tothom, ja sigui perquè l’any
passat ens vam quedar sense la
celebració o bé per les novetats
que es presenten enguany, per tal
de complir amb els aforaments i
seguir les normes sanitàries de la
pandèmia. És per això que aquest
pròxim divendres, 23 d’abril, Avinyonet de Puigventós prepararà
fins a dos espais del poble per ubicar-hi les parades de roses, plantes i llibres de segona mà. Les parades estaran a l’entrada de la urbanització Mas Pau i a la plaça
Pous i Pagès del poble. L’horari de
les parades serà de les 8.30 a les
20 h i la jornada està organitzada

presentació. El dissabte, a les 16h, a La Societat

Y la diada

hi haurà fins a dos punts
amb parades de roses i
llibres de segona mà

per l’AFA de l’escola Gonçal Comellas i amb la col·laboració de
l’Ajuntament.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA. El dissab-

te, 24 d’abril, es farà la presenta-

HORA NOVA

ció del llibre Conçal Comellas, La
integritat musical d’un violinista
de referència, de Lluís Brugués.
L’acte el presentarà la investigadora Inès Padrosa, el mateix biografiat, Gonçal Comellas, i l’autor
del llibre, Lluís Brugués. També
comptarà amb l’alcaldessa d’Avinyonet, Júlia Gil. La presentació
es farà a La Societat, a la plaça
Pous i Pagès, a les 16 h. n

Y tradició. diada de sant jordi

L’alumnat de l’escola de Llers
vendrà llibres, roses i plantes
El cartell d’aquesta
edició ha estat elaborat i
dissenyat per l’alumnat
de P5 de la mateixa
escola
Redacció l llers
nn A Llers, per Sant Jordi, sempre
ha sigut l’alumnat de sisè de l’escola de Llers l’encarregat d’estar
a la parada de llibres, roses i flors
que instal·len, cada any, a la plaça
del Ramal. Doncs en aquesta ocasió no podia ser diferent, és per això que les nenes i nens de sisè curs
estaran el divendres, 23 d’abril,
de les 8.30 a les 14 h a la parada.
Cal destacar que aquest any el
cartell de la Diada de Sant Jordi
ha estat elaborat per la mainada
de P5 de l’escola de Llers i s’hi troben tots el elements de Sant Jordi.

PRESENTACIÓ. En el marc de la di-

ada de Sant Jordi, el Castell de
Llers acollirà la presentació del

Sant jordi 2021. La parada i una presentació literària

Y a la plaça del ramal

la parada de sant jordi
estarà oberta en horari
de 8.30 a 14 h
Y dijous, 22 d’abril

a les 19 h es farÀ la
presentació del llibre de
joan vergés al castell

HORA NOVA

llibre Els dos germans , de Joan
Vergés. L’acte anirà a càrrec del
mateix autor del llibre, Joan Vergés i l’acompanyarà el periodista alt-empordanès Santi Coll. La
presentació es farà el dijous, 22
d’abril, a les 19 h. Des de l’organització detallen que és obligatori
reservar les places, ja que l’aforament és limitat. La reserva es pot
fer a través d’una trucada al mateix Ajuntament de Llers. n

divendres 23 d’abril
Es celebrarà amb parades de roses, plantes
i llibres de segona mà a dos punts del municipi.
Les parades estaran ubicades a l’entrada de la
urbanització Mas Pau i a la plaça Pous i Pagès
del poble, en horari de 8.30 a 20 h.
L’organització va a càrrec de l’AFA de l’Escola
Gonçal Comellas amb col·laboració
de l’Ajuntament.
dissabte 24 d’abril
Presentació del llibre: GONÇAL COMELLAS
La integritat musical d’un violinista de referència,
de Lluís Brugués i Agustí.
Presentaran l’acte Inés Padrosa,
Gonçal Comellas i Lluís Brugués
A les 16 h, a La Societat (plaça Pous i Pagès)
d’Avinyonet de Puigventós.
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Y activitats. ruta literÀria

Itinerari Fages
Castelló programa una
visita guiada a l’itinerari
literari amb motiu de la
celebració de la diada de
Sant Jordi
Redacció l castelló d’empúries

L’Aju nt a ment de Ca stel ló
d’Empúries ha programat diferents activitats per festejar la diada. A la pàgina següent hi ha detallades totes les activitats i horaris.
En les pròximes línies desgranem
una de les activitats culturals de
la programació. El diumenge 25
d’abril a les 11 h del matí es farà
una nova visita guiada de l’itinerari literari «Carles Fages de Climent a Castelló d’Empúries», organitzada pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó,
s. XIV, amb motiu com cada any
dels actes culturals de Sant Jordi
al municipi.
nn

LA RUTA. El Museu d’Història Me-

dieval proposa per tant una nova
visita a la ruta fagesiana de Castelló d’Empúries, per conèixer els
indrets més emblemàtics de la
vila comtal, estretament lligats a
la figura i l’obra del poeta empordanès Carles Fages de Climent.
Un itinerari literari, patrimonial
i turístic que posa de relleu la forta presència del passat comtal de
la vila en l’obra i la vida del poeta
empordanès, que va viure durant
molts anys de la seva vida a la casa pairal dels Climent, la branca
materna de l’escriptor.
COM PARTICIPAR-HI. El preu de la

visita és de 5 € per persona i cal

programa. Activitats de la Diada de Sant Jordi 2021

Y 25 d’abril

la visita es farà el diumenge,
a les 11h en el marc dels
actes culturals
Y cal reservar plaça

el preu de la visita és de 5
euros i cal fer una reserva
al mateix museu

reservar prèviament als telèfons
972 25 08 59, al 618 54 79 58, o bé al
correu electrònic infocuriapreso@castello.cat. El punt de trobada i l’inici de la visita serà al Museu d’Història Medieval, a la plaça Jaume I, on es pot visitar també
l’exposició «Carles Fages de Climent. L’Arcàdia empordanesa».
L’aforament és limitat i l’activitat
es realitza complint amb les mesures de prevenció sanitàries. La
visita guiada segueix la ruta fagesiana de Castelló d’Empúries cre-

HORA NOVA

ada 2015 per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent
de la Universitat de Girona, fruit
del conveni de col·laboració de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
ANY FAGES DE CLIMENT. El Govern
de la Generalitat de Catalunya va
aprovar l’any 2017 el 50è aniversari de la seva mort com a commemoració oficial de l’any 2018
amb l’objectiu de situar la figura i
l’obra de Carles Fages de Climent
en el cànon literari català del segle XX. Carles Fages de Climent
(Figueres, 1902-1968), va ser poeta, narrador, dramaturg, articulista i traductor empordanès,
és un dels actius de les lletres catalanes que encara necessita ser
reivindicat, per la seva qualitat,
malauradament poc coneguda i
reconeguda. Va ser home de múltiples interessos, i va cultivar des
de la poesia fins al teatre. n
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Y tradició. canvis

Y tradició. actes

La novetat
d’aquest 2021 és
«La Ruta de Sant
Jordi»

Castelló d’Empúries celebra la Diada
amb una setmana d’activitats

Redacció l castelló d’empúries

Una de les novetats d’aquest
any, a Castelló d’Empúries, és
la Ruta de Sant Jordi. És un recorregut per descobrir els treballs de l’alumnat del municipi, de la UEC, del PTT, de la Llar
d’Infants Municipal i dels avis
i àvies de la Residència Toribi
Duran. El recorregut passa pel
centre històric i també per Empuriabrava: Pati del Palau dels
Comtes, Paller d’en Malino,
plaça dels Homes, convent de
Santa Clara i el Centre de Serveis i Oficina de Turisme.n
nn

Els actes es faran al llarg
de tota la setmana fins
el 25 d’abril i en destaca,
entre d’altres, el concert
de Gemma Humet

GEMMA HUMMET, EN CONCERT. Cal

Redacció l castelló d’empúries

ENTITATS. Com cada any, les enti-

Castelló d’Empúries ha programat un ventall d’activitats per
celebrar la diada de Sant Jordi
durant tota la setmana. Les activitats es repartiran entre els dies
17 i 25 d’abril i seran per tots els
púbics i en petit format, adaptant
els espais i limitant l’aforament.
El consistori ha editat un programa amb els esdeveniments de la
celebració, que ha comptat amb
la participació de l’Ecomuseu Farinera, la Biblioteca i entitats del
poble. Pel que fa a les activitats,
cal destacar-ne el taller familiar
de cuina Fem galetes de Sant Jor-

destacar que durant aquesta setmana sonarà la música a Castelló d’Empúries. Per una banda, hi
haurà el concert de Gemma Humet al Pati del Palau dels Comtes,
i per l’altra, el concert de Sant Jordi amb la Cobla els Rossinyolets.

nn

sense parades. Aquest any no hi haurà les tradicionals parades

di de l’Ecomuseu Farinera, Contes de dracs i cavallers a càrrec
de Jep Gasulla, organitzat per la
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués, o la Llegenda a càrrec de
Despertaferro. Aquestes són propostes per a la mainada més petita; pel que fa al públic adult, s’ha
programat la presentació del llibre Castelló desaparegut de Ma-

HORA NOVA

nel Puig i Marisa Roig, que recupera imatges dels espais de Castelló que ja no hi són. En aquest
mateix sentit, es farà l’espectacle
Memòries líquides, veus de safareig de Rosa Vendrell: es tracta d’un repàs de temps passats i
converses contextualitzades en
espais tan emblemàtics com el
rentador públic.

tats tenen un pes important en la
celebració. És per això que La Cia.
El Paller presenta Carrer Cultura, una mostra de portes obertes
de l’escola de dansa. L’Associació
Cultura i d’Esbarjo projectarà La
librería, d’Isabel Coixet. El Grup
de teatre Esplais i Tequatre, tornen amb una lectura de poemes
de Joan Margarit amb acompanyament musical de Marta Rodeja i Adrià Bardera. Per últim,
L’associació Despertaferro farà
reviure La Llegenda, una representació per a tots els públics amb
la col·laboració de la Cort d’Empúries i dels Senyors del Foc.n
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Y pobles. celebració del 23 d’abril

Y promoció. dinamització al municipi

Viladamat celebra Sant Jordi
i Santa Georgina

Llançà engega una campanya
pel comerç i la cultura

can parera. Serà on s’ubicarà la parada de St.Jordi i Sta. Georgina

Redacció l viladamat
nn Sovint s’oblida que la Diada
de Sant Jordi és també la Diada
de Santa Georgina. La tradició
ha marcat que aquest dia se celebra la llegenda de Sant Jordi, però és també la llegenda de tantes
i tantes Georgines.
L’Associació de Famílies de
l’Escola Puig Segalar, l’escola
de Viladamat, muntarà la parada de llibres i roses el proper 23

HORA NOVA

d’abril amb motiu de Sant Jordi
i Santa Georgina, tal com ho defineixen. La parada de venda estarà ubicada davant de Can Parera.
Tal com passa a la majoria de
pobles petits de la comarca, és
la mateixa AFA (Associació de
Famílies d’Alumnes) o l’AMPA (Associació de Mares i Pares
d’Alumnes) qui s’ocupa de la parada de Sant Jordi i els beneficis
obtinguts es destinen a l’escola. n

Redacció l llançà

Llançà viurà una jornada de
Sant Jordi que pretén dinamitzar tant el comerç com la cultura.
L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Llançà i la Biblioteca Pere Calders han iniciat
una campanya de dinamització
comercial i cultural, dins el marc
de la celebració dels 20 anys de la
Biblioteca Pere Calders. L’objectiu d’aquesta campanya és crear
sinergies entre el comerç i la cultura locals tot mostrant una imatge atractiva dels principals eixos
comercials de Llançà, tal com detallen des del mateix consistori.
nn

RECORREGUT LITERARI. Una de les
activitats que es pot fer a Llança
aquests dies és el recorregut literari. Va començar divendres passat, 16 d’abril, i s’allargarà fins
dissabte 24 d’abril. D’aquesta
manera, la població local i els visitants podran gaudir d’un recorregut literari on descobriran textos
d’escriptors locals a través dels 24
aparadors dels establiments par-

Y 20 anys

el poble celebra així el 20È
aniversari de la biblioteca
pere calders
Y parades de st. jordi

durant tot el dia hi haurà
parades de llibres i roses
al port i a la vila

ticipants. A més a més, tothom
qui realitzi aquesta passejada literària podrà entrar en el sorteig
de 3 vals de 100 € en llibres a gastar en les llibreries locals només
participant en el joc que es proposa des de l’organització. Des de
l’Ajuntament detallen que aquesta campanya pretén per una banda dinamitzar el teixit comercial
de Llançà tot donant la màxima
visibilitat al comerç local i de proximitat i, per altra banda, difon-

dre la cultura local entre la població resident i els visitants.
Per ampliar la campanya i fer-la arribar a
tothom, des de l’Àrea de Comerç
i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llançà s’ha dissenyat
un apartat especial de Sant Jordi
al marketplace de Llançà per fer
arribar les millors propostes dels
establiments llançanencs en una
data tant especial: Compra al comerç de Llançà, comerç local i de
proximitat. En aquest apartat s’hi
pot consultar tota la informació
relacionada amb el gruix comercial llançanenc i també les promocions i propostes concretes de
la Diada de Sant Jordi.
Tota la informació relacionada
amb la jornada i també la informació de la campanya comercial
es pot consultar a la pàgina web
oficial de l’Ajuntament de Llançà. En aquest espai també s’hi pot
trobar el fulletó d’establiments
del recorregut literari i, per tant,
també el formulari per participar
al sorteig. n
PROPOSTES EN LÍNIA.
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Y empresa. col·laboració amb la fundació

Ajuntament de

Capmany
Diada de Sant Jordi
De 8 a 14 h, venda de roses i plantes
a la pl. Major
Organitza:
Escola Els Dòlmens

empordàlia. Una de les empreses vitivinícoles del territori alt-empordanès

EMPORDÀLIA

El celler Empordàlia prepara
una diada d’allò més solidària

Ajuntament de

Vilamalla

Diada de Sant Jordi
Pares, mares i alumnes de 6è de l’escola de Vilamalla muntaran
les següents parades de roses:
Plaça de l’Ajuntament: de 8.30 a 18.30 h,
venda de roses i llibres
Al costat del Pa Fi (Pol. Ind. Pont del Príncep): de 8.30 a 13 h
Restaurant La Parada (Pol. Ind. Empordà Internacional):
de 8.30 a 13.30 h
Supermercat Morera (Pol. Ind. Pont del Príncep):
de 8.30 a 13 h

L’empresa altempordanesa col·labora
amb l’entitat sense ànim
de lucre que treballa per
a persones vulnerables

També vendran galetes de Sant Jordi
Organitza l'AMPA de l'escola Josep de Ribot i Olivas

Redacció l pau
nn El celler Empordàlia, situat a
Pau i Vilajuïga, és un dels cellers
amb més recorregut de la comarca. Tal com expliquen des del mateix celler, Empordàlia va néixer
de la unió de petits agricultors
de l’Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions i que han creat un nou
concepte per valoritzar els productes de la regió i la seva gastronomia. Ja fa temps que l’empresa
col·labora amb diferents entitats
socials del territori i un exemple
d’aquesta col·laboració és la Fundació Arrels, una entitat que ajuda a les persones sense llar.

Fonts del
celler expliquen que el passat Nadal la Fundació Arrels es va posar
en contacte amb Empordàlia per
demanar col·laboració per obtenir algun producte del celler, i així
poder afegir els productes d’Empordàlia als lots que estava preparant per vendre i obtenir recursos econòmics per als seus projectes. Empordàlia va empatitzar
amb la proposta i va donar ampolles d’oli de Pau del celler per als
lots que la fundació estava preparant. Després d’aquest gest soliEMPORDÀLIA I ARRELS.

fundació arrels. Entitat social sense ànim de lucre

Y gest solidari

el celler ha comprat el
producte solidari que ha
elaborat la fundació
Y obsequi de sant jordi

el producte solidari es
repartirà a tothom qui
compri al celler

dari, l’empresa alt-empordanesa
ha continuat col·laborant amb la
fundació, i n’ha sorgit una nova
col·laboració.
MÉS COL·LABORACIÓ. Per celebrar

la diada de Sant Jordi, des de la

ARRELS

Fundació Arrels s’estan elaborant, als seus tallers, roses imperdibles que van acompanyades
d’un punt de llibre, tot fet a mà,
que han venut a tothom que els hi
ha demanat.
Empordàlia ha col·laborat de
nou amb el projecte i ha comprat aquest producte solidari,
que lliurarà com a regal de Sant
Jordi, entre el 17 i el 23 d’abril, a
tots els seus clients que comprin
a través de la botiga en línia o per
televenda (972 53 01 43 de 9.30 a
19 h, i diumenges de 9.30 a 14 h).
Per acabar d’arrodonir la celebració, el dia 23 d’abril també ho regalaran als clients que facin les
seves compres presencialment a
les agrobotigues d’Empordàlia, a
Pau i Vilajuïga. Tota la informació
i més es pot consultar a la pàgina
web d’Empordàlia. n

Ajuntament de

Lladó

diada de Sant Jordi
Divendres, 23 d’abril, a la plaça Major De 8 a 20 h:

PARADA I VENDA
DE LLIBRES I ROSES

a càrrec de l’AMPA de l’escola
Montserrat Vayreda i Trullol
Des de l’Escola es farà un
homenatge a Picanyol.
Donarem vida als seus jocs d’enginy
i entreteniments teatralitzant-los
i portant-los a la realitat.

36 diada de sant jordi

Ajuntament de

Borrassà

L’AMPA de l’escola Sant Andreu, amb
la col·laboració de l’Ajuntament, farà una
parada de llibres, plantes i roses.
A la plaça Major, de 9 h a 19 h.
Organitza: AMPA de l’escola Sant Andreu
Col·labora: Ajuntament de Borrassà

Ajuntament de

Masarac
i Vilarnadal
Bona diada
de Sant Jordi

Ajuntament de

Torroella
de Fluvià
Bona diada
de Sant Jordi

HORA NOVA 2.608

Vila-sacra

Bona diada
de Sant Jordi
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Y concurs literari. transfronterer

Els premis literaris Sant Jordi
Catalunya Nord, a l’estiu
Enguany, amb la situació
pandèmia que vivim,
els premis no es podran
lliurar el 30 d’abril com
s’havia fet fins ara
Redacció l perpinyà
nn Aquest any, tot i que es podrà
celebrar la Diada de Sant Jordi,
serà una jornada diferents, amb
molts canvis i mesures de seguretat. És per això que enguany els
premis literaris Sant Jordi Catalunya Nord no es podran lliurar a
la data tradicional del 30 d’abril.
Així ho han anunciat des de la
mesa d’Òmnium Cultural Catalunya Nord, que ha decidit ajornar la data límit d’entrega de les
obres candidates a 30 de juny de
2021. D’aquesta manera, el lliurament de premis es farà passat
l’estiu 2021. En aquests premis
hi participa molta gent de la co-

Y entitats

‘Una rosa per no
oblidar’
L’Associació Malalts d’Alzheimer i Afectats també tindrà el
seu paper en la celebració de la
Diada de Sant Jordi. L’entitat tindrà fins a tres parades repartides per la ciutat, una a la plaça
Catalunya, una a la Benzinera
Petrem, i una tercera a Parquets
Empordà, a la carretera de Vilafant. L’objectiu és donar a conèixer l’entitat i el lema és «Un Sant
Jordi diferent, una rosa per no
oblidar». n
nn

Y entitats

Ajuntament de

n

Penya Blaugrana Almogàvers Empordà
L’entitat esportiva també formarà part de la prop d’una cinquantena d’entitats que s’ubicaran enguany a la plaça Catalunya de Figueres per celebrar la
jornada de Sant Jordi. La Penya
Blaugrana Almogàvers Empordà muntarà la parada amb roses,
llibres i també material de l’entitat. Serà la penúltima parada del
recorregut de la Plaça Catalunya, just al costat de la sortida. n
nn

les bases. Es poden consultar a Òmnium Catalunya Nord

marca, per la proximitat territorial. Cal destacar que hi ha diferents premis i categories: Premi
Catalunya Nord, estudi o treball
per a l’ensenyament del català
a la Catalunya Nord, dotat amb
2000 € per l’Institut d’Estudis Catalans. Premis Joves Escriptors,
per alumnes de Catalunya Nord
d’escoles primàries, de col·legi i

HORA NOVA

de liceu, dotats amb 1500 €. Premi
Francesc Català de poesia, dotat
amb 1000 € per Òmnium Cultural de Catalunya. Premi Pere Verdaguer de narració i contes per a
infants: dotat de 400 €, i el Premi Ramon Juncosa de divulgació
i periodisme transfronterer, dotat
amb 1200 € per la Casa de la Generalitat a Perpinyà. n

HORA NOVA 2.608

ENTREVISTA

n
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empresa. JARDINERIA MARTÍ

És una empresa dedicada al sector de la jardineria i dels seus complements.
Compten amb un espai de venda d’uns 15.000 m2 i també ofereixen tota mena de
serveis relacionats amb la cura, disseny i construcció de jardins, entre altres

«Entre la botiga i les entitats,
esperem arribar a les 1.500 roses»
Redacció I vila-sacra
Com s’ha viscut aquest any pandèmic, des del sector?

nn

Ha estat un any ple d’alts i baixos, amb moltes incerteses. Ha
estat difícil prendre decisions valentes ja que els escenaris no han
estat propicis. Malgrat tot, hem
percebut que el nostre producte
és un producte que evadeix a la
gent i li dona moments d’esbarjo, plaer i benestar, i malgrat tots
els inconvenients, hem treballat
molt més del que podíem preveure fa un any, quan la pandèmia va
començar.
S’ha notat molt la crisi econòmica?

Les 7 setmanes de confinament
estricte eren irrecuperables; sí,
és cert que un cop va començar el
desconfinament, vam tenir una
gran afluència de gent, però no la
suficient com per recuperar unes
setmanes de plena primavera
que per nosaltres és el moment
àlgid de l’any. Ara mateix també
notem el confinament francès,
els clients de costa o que es desplacen des del sud de França per
venir a comprar han desaparegut pràcticament, però tot passa,
i pensem que a inicis de juny ens
acostarem molt a la nostra normalitat.Malgrat tot, no ens podem queixar de res, hi ha sectors
tocats de mort o patint moltíssim,
estem satisfets de com ens ha respost la gent després del confinament, veient la situació dels bars
i restaurants, hotels, gent de cultura i tants d’altres, crec que estem en una situació privilegiada.
L’mpresa ofereix el servei de jardineria. Què és el que està de moda
als jardins?

En general la gent vol jardins
ben acabats, amb detalls que donin un punt d’exclusivitat i detall.
En general, però, el client no
vol hipotecar-se amb jardins que
precisin de grans manteniments,
per aquesta raó la gespa artificial i les plantes que siguin de fàcil
manteniment tant en poda com
en reg, són les estrelles dels jardins actuals.
Com a dada curiosa, quina és la
planta que més demana la gent?

Les «plantes estrella» es mantenen invariables els darrers anys,

L’equip. Que treballaal Garden Center Martí

les oliveres com a arbre noble,
les surfínies i dipladèmies com
a planta de flor, el Trachelospernum com a enfiladissa, i com a
fruiters potser el llimoner i el cirerer guanyarien. En un jardí,
darrerament notem que la gent
vol plantes per treure’n un profit
després, plantant per exemple els
fruiters «convencionals», tota la
línia de fruiters de bosc (groselles, gerds....), totes les varietats
de plantes aromàtiques i herbes,
crec que són indispensables per
vincular el jardí amb la vida que
es fa a casa, en aquet cas, cuinant.
Ara també hi ha plantes molt valorades en gastronomia. Han tingut
demanda?

La veritat, amb el tema de les
flors que es mengen no hem tingut gaire demanda, encara que
hi ha clients que ens en demanen
i els hi servim. D’altra banda, tota la planta aromàtica té una demanda molt gran i creixent. Tenim un munt de plantes que podem tenir a casa per fer infusions
o cuinar i cada cop la tendència
és a tenir-les a casa i utilitzar-les
quan vulguem. I per estranyes
potser les carnívores, sol ser la
mainada qui les demanen, encara que algun també ho demana
amb certa por, però no n’han de
tenir, només mengen mosques i
petits insectes.

J.MARTÍ

A les portes de Sant Jordi, quina
previsió de venda de roses hi ha?

Entre les que vendrem a la botiga i les que ens demanen entitats
i associacions esperem arribar a
les 1.500 roses
Una altra de les noves modes són
els horts urbans. Què ens en pot
dir?

Sí, totalment. La nostra és una
comarca envoltada de medi rural on tothom que ho vol pot trobar un tros de terra per conrear
i per tant, aquest fenomen dels
horts urbans és menys potent
que en grans ciutats. Però la gent
vol menjar el que ha conreat i
fet créixer, estem mica en mica
acostant-nos als orígens, al que
tothom feia 50 any enrere «fer tomates, pebrots, enciams» sentir
el plaer de menjar la nostra pròpia collita, a més, són tots ells productes molt saludables.
Quin diria que és el futur de la jardineria?

El futur serà vincular cada cop
més el jardí a la vida a la casa, no
tractar-lo com un espai apart.
Fent-lo més accessible, útil i amb
manteniments moderats o mínims. El confinament ens ha fet
adonar de fins a quin punt el jardí
ens aporta benestar i creiem que
en els pròxims anys seguirà essent un sector en creixement. n

Ajuntament de

Peralada

Us desitja una
bona diada
de Sa nt Jordi

