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Castelló d’Empúries celebra la festa de 
Sant Joan amb una programació adaptada
La nova normalitat 
permet programar 
algunes activitats, 
com concerts i 
cercaviles

Tot i la situació causada 
per la Covid-19, Caste-
lló d’Empúries celebrarà 
Sant Joan 2020. Serà una 

festa adaptada a les circumstànci-
es i la programació serà d’allò més 
diferent però, tot i això, el municipi 
ha marcat dos dies d’activitats: el 
23 i el 24 de juny. 

El tret de sortida serà el dimarts 
23 de juny, a les 18 h, a la plaça de 
les Palmeres, a Empuriabrava. 
Hi haurà un concert d’havaneres 
amb el grup Terra Endins i l’afora-
ment serà limitat per tal de res-
pectar les mesures sanitàries per-
tinents del moment. Des de l’or-
ganització destaquen que l’ús de 
mascaretes serà obligatori per ac-
cedir al recinte festiu. 

HaVanERES tERRa EnDInS. La 
creació del grup Terra Endins de 
Girona va ser el 3 d’agost del 1974. 
Des de llavors, Terra Endins no ha 
deixat mai de cantar havaneres, 
sardanes i cançons populars. Ac-
tualment, el grup està format per 
Miquel Llorenç a la guitarra i a la 
veu de tenor, Joan Vila a la veu de 
tenor, Joan Vila Safont a la veu de 
baríton, Narcís Palomeras a la veu 
de baix i Pablo Serna al contrabaix, 
tal com expliquen a la seva pàgina 
web. D’altra banda, cal destacar 
que una de les últimes actuacions 
de la formació va ser al Palau de la 
Música catalana de Barcelona. 

CERCaVILES. L’activitat més tra-
dicional de Sant Joan és l’arribada 
de la flama del Canigó. En aques-
ta ocasió el consistori ha progra-
mat dues cercaviles simultànies  
per tal de no aglomerar el públic 
en una de sola. Les dues cercavi-
les estaran capitanejades per la 
flama del Canigó i per un grup de 
percussió. 

La cercavila 1 estarà animada 
per BatuScala i s’iniciarà a la basí-
lica, i el recorregut serà el següent: 
carrers Carbonar, Sant Francesc, 
Monturiol, Cobla Rossinyolets 
Santa Clara, Pau Casals, Sant Pe-
re Màrtir, de la Muralla, Calabró, 
Mestre Blanch, plaça Joc de pilota, 
Alfons XIII, plaça dels Homes, pla-
ça de les Cols i Jacint Verdaguer. 

D’altra banda, la cercavila 2, que 
també sortirà de la basílica de Cas-
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L’AFORAMENT ALS 
CONCERTS SERà LIMITAT, 
I L’úS DE MASCARETA I 
LA DISTàNCIA SOCIAL 
SERAN OBLIGATORIS 
PELS PARTICIPANTS

ENGuANy HI HAuRà 
DuES CERCAVILES 
CAPITANEJADES PER 
LA FLAMA I uN GRuP 
DE PERCuSSIó A 
CADASCuNA

telló, anirà acompanyada del grup 
Tramuntakada i passarà pels car-
rers següents: Capellans, Portal 
Nou, avinguda Cobla Rossinyols, 
Carretera Fonda, Puig de la Muga 
Figueres, Cadaqués, Roses, Figue-
res, Cadaqués, Pinassars, Coma-
lac, Sant Pere Més Alt, Gallines i 
Jacint Verdaguer. 

PaRtICIPaR En La CERCaVI-
La. Tota la població de Castelló 
d’Empúries podrà ser protago-
nista d’aquestes dues cercaviles 
que proposen des de l’organitza-
ció de la festa de Sant Joan. Els as-
sistents podran veure les cercavi-
les des de casa i podran il·luminar 
amb la llanterna del telèfon o amb 
qualsevol altre element lluminós 
el pas de les cercaviles. Totes du-
es estan planificades per passar 
per tots els carrers, i és per això 
que des de l’Ajuntament de Cas-
telló d’Empúries recomanen a la 
gent que les miri des de casa, des 
del balcó o a peu de façana de casa 
seva. En cas que les cercaviles no 
passin per davant d’alguna casa, 
els habitants podran desplaçar-se 
al punt més pròxim, mantenint 
sempre la distància de seguretat 

amb els altres veïns de la zona. 

FI DE FESta. L’última activitat 
d’aquesta programació especial 
de Sant Joan, a Castelló d’Empú-
ries, serà el concert de sardanes. 
Anirà a càrrec de la Cobla Rossi-
nyolets. Aquesta és una formació 
musical del poble, formada a Cas-
telló d’Empúries l’any 1924 per 
l’Escola Municipal de Música An-
toni Agramont i impulsada pel se-
nyor Joan Masó i, després de la se-
va mort, pel professor Baldomer 
Pastells, fundador també de la Co-
bla-orquestra Els Rossinyols. El 
2001 van presentar el primer disc-
compacte amb el títol Sardanes 
a Castelló d’Empúries, recorrent 
més d’un segle de música per a co-
bla amb obres d’autors castello-
nins, des d’Antoni Agramont fins 

a Marc Timón i Joan Bardés, que 
actualment han heretat la tradició 
dels seus antecessors, tal com ex-
pliquen al seu portal digital. El con-
cert serà el dimecres 24 de juny, a 
les 20 h, a la plaça Joan Alsina de 
Castelló d’Empúries. Recordem 
que serà un concert de sardanes, 

i que la situació sanitària actual no 
permet fer-ne una ballada. 

QUÈ CaL SaBER DURant La 
FESta. L’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries es reserva el dret de 
modificar qualsevol activitat de la 
programació per causes majors. 
En cas de pluja els actes previstos 
es traslladarien a l’interior d’algun 
equipament municipal. A banda, 
des del consistori recorden que els 
aforaments als concerts, tant al 
d’havaneres com al de sardanes, 
seran limitats, i que tots els ac-
tes seran gratuïts. Per accedir als 
dos concerts serà obligatori l’ús 
de mascaretes i caldrà respectar 
la distància de seguretat amb els 
altres participants. Per a més in-
formació es pot consultar la pàgi-
na web del consistori. 
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