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L'agreujament de la pandèmia força l'Ajuntament a suspendre
la Fira de Sant Andreu i l'Aplec de Santa Caterina

L’evolució de la pandèmia de la COVId-19 i les darreres restriccions adoptades pel Govern de la
Generalitat han forçat l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a suspendre la Fira de Sant Andreu i l'Aplec
de Santa Caterina, que s'havien de celebrar els dies 28 i 29, i 22 de novembre, respectivament. La
decisió es va adoptar ahir al matí en la Junta de Govern Local i no ha estat fàcil ja que es tracta de dues
de les celebracions més genuïnes i esperades de calendari festiu local. Malgrat tot, la crisi sanitària i
l'escenari de restriccions fan inviable poder organitzar activitats que impliquin aglomeracions de
persones.
Des de l'àrea de Fires s'estava treballant intensament en l'organització d'una Fira de Sant Andreu de
petit format amb actes d'aforament limitat i d'altres en què fos fàcil ordenar amb seguretat els fluxos de
persones. Es volia mantenir l'esperit de la fira i contribuir, en la mesura del possible, al context de nova
normalitat. Amb tot, la progressió exponencial dels contagis arreu del país i les mesures adoptades per
les autoritat sanitàries, així com l'exercici de responsabilitat col·lectiva que cal fer en aquests moments
tan adversos, han forçat a la suspensió de les dues celebracions.
A Santa Caterina enguany tampoc se celebraran la missa que l’acompanya, ni les sardanes. Cal recordar,
a més, que l’ermita i els serveis que hi estan vinculats de menjador, barbacoes i lavabos d’ús públic
estan tancats des del 15 de setembre. Tampoc estarà permès l'accés en vehicle.
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha assegurat que no ha estat una decisió fàcil de prendre,
però que «en un context de risc sanitari tan elevat com l’actual, cal extremar totes les precaucions i

minimitzar les possibilitats de massificació ciutadana. Ens trobem en un moment molt delicat i sensible
per poder avançar en la contenció de la malaltia. El risc continua essent molt alt i la nostra
responsabilitat individual és clau per lluitar contra la pandèmia.»
L'alcalde vol reiterar la petició a la població per tal que «se segueixin escrupolosament les
recomanacions de les autoritats sanitàries i no abaixem la guàrdia ni ens relaxem. Per endavant venen
mesos molt complicats. Per tot plegat, agraïm les vostres mostres de comprensió i col·laboració.»
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