
LA PRIMAVERA, ELS INICIS D’EMPURIABRAVA Al llarg dels mesos d’abril, maig i juny, la programació i els actes del 50è aniversari
d’Empuriabtava estaran centrats en els primers anys de la marina. Precisament, va ser el dia 26 de juny de fa mig segle quan van acabar
les obres d’aquesta gran marina residencial.
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L’alcalde Salvi Güell i les regidores Roser Vitalla i
Assumpció Brossa presentant el cartell dels 50 anys
d’Empuriabrava. L’obra de l’artista Javier Mariscal
amb els canals com a protagonistes.
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L’artista valencià Javier Ma-
riscal, conegut com el pare del
Cobi, la mascota dels Jocs Olím-
pics Barcelona’92, il·lustra el
cartell de la programació dels ac-
tes del 50è aniversari d’Empu-
riabrava. L’Ajuntament de Cas-
telló d’Empúries ha editat més
de 20.000 cartells en diversos
idiomes per divulgar les activi-
tats que es duran a terme al llarg
d’aquest 2017. La setmana pas-
sada es van presentar les que es
faran aquesta primavera. La gas-
tronomia, les exposicions i de-

bats sobre els orígens d’Empu-
riabrava, les activitats esportives
centraran les activitats i es do-
narà pas a l’estiu amb la festa
central de l’aniversari que s’ini-
ciarà per Sant Joan i s’allargarà
fins al 26 de juny, data oficial de
l’aniversari.

La programació de l’aniversa-
ri s’ha ordenat a través de les
quatre estacions de l’any que co-
incideixen amb els quatre grans
moments de la història d’Empu-
riabrava. Entre les activitats pre-
vistes a la primavera destaquen
l’exposició 50 anys d’Empuria-

brava, que es pot visitar, des de
divendres passat, en diversos es-
pais de Castelló i Empuriabrava,
Empuriabrava, nit d’estrelles,
amb els restaurants d’estrella
Michelin de la Badia de Roses,
les jornades gastronòmiques
BravaTast, la taula rodona sobre
els orígens urbanístics d’Empu-

riabrava o la instal·lació de nius
de cigonya a diferents punts de
la Marina.

Aportacions populars
L’alcalde de Castelló, Salvi Güell,
destaca que “el cartell de Maris-
cal serà el cartell oficial del 50è
aniversari i la portada dels pro-
grames de mà que s’editaran a
cada estació de l’any. El títol del
cartell anirà canviant de color en
funció de l’estació en la qual ens
trobem”.

Per la seva banda, la regidora
de Platges, Canals i 50 aniversa-

ri d’Empuriabrava, Roser Vita-
lla, remarca que “bona part de la
programació està feta amb l’a-
portació dels veïns a través del
procés participatiu que vam en-
degar amb motiu dels 50 anys i
intenta tocar tots aquells àmbits
que creiem que fan especial Em-
puriabrava i, en aquest cas, en
allò significatiu dels seus orí-
gens, que són els records a tra-
vés de l’exposició dels 50 anys i
com es va planejar urbanística-
ment a través del debat coorga-
nitzat amb el Col·legi d’Arqui-
tectes”.
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L’artista valencià ha reflectit els canals de la marina en el cartell que il·lustrarà les activitats durant aquest 2017➤

Empuriabrava commemora els cinquanta
anys amb la genialitat de Javier Mariscal

El director  general de Ports i
Transports de la Generalitat,
Pere Padrosa, va assistir, aquest
dissabte al migdia, a la inaugu-
ració de la 29a Fira del Vaixell
d’Ocasió d’Empuriabrava. Pa-
drosa va tallar la cinta inaugu-
ral al costat de l’alcalde, Salvi
Güell, i Miquel Arpa, en repre-
sentació de Cegra Internacio-
nal. La fira se celebrarà durant
tota la Setmana Santa a la zona

portuària. La Fira del Vaixell ac-
tualment està totalment consoli-
dada i compta amb molt de pres-
tigi en el món nàutic, que la con-
sidera la de més envergadura de
les fires que se celebren a tot l’Es-
tat espanyol i és que, a Empuria-
brava, s’hi poden trobar exposa-
des, en un sol espai, més de 400
embarcacions de tot tipus i pre-
us que faran les delícies de tots els
aficionats a la nàutica.

Segons l’organització, la Fira

està arrencant amb bones pers-
pectives i el primer cap de set-
mana ja s’havien tancat més d’u-
na desena de contractes, la qual
cosa fa pensar que aquest pot ser
un molt bon any. El 2017 és l’any
dels Milla Zero. El mercat d’oca-
sió ha tingut bona salut en els
darrers anys i ha reduït les uni-
tats d’embarcacions de segona
mà que tenien les nàutiques en
estoc propiciant la venda de vai-
xell nou i és per això que, en
aquesta ocasió, a Empuriabrava,
s’hi podran veure moltes embar-
cacions noves o seminoves. La
Fira és oberta al públic fins al 16
d’abril de 10 del matí a 7 de la tar-
da, amb entrada gratuïta.
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La Fira del Vaixell d’Ocasió 
té bones expectatives

Dissabte va obrir les portes la Fira del Vaixell d’Ocasió. ROSANA VIDAL

Diversos equipaments 
del municipi acullen una 
exposició fotogràfica sobre 
els 50 anys d’Empuriabrava
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