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AMB EL FINAL D’ANY ARRIBA LA 
NOSTRA PUBLICACIÓ SEMES-
TRAL EL SOROLL DE LES FONTS, 
AMB UNA IMATGE RENOVADA I 
UN MUNT DE NOTÍCIES, ENTRE-
VISTES I ESDEVENIMENTS DES-
TACATS QUE HAN TINGUT LLOC 
AL NOSTRE MUNICIPI. 
Des de l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts tenim la intenció de promoure tot 
allò que estigui relacionat amb les noves 
tecnologies de la informació i la comu-
nicació, i amb aquest propòsit fem una 
aposta ferma per les aplicacions mòbils, 
un mitjà que representa l’espai comuni-
catiu del futur. 

Donat que aquest 2017 serà un any de 
canvis significatius al nostre municipi, 
amb la renovació de la coberta del Pa-
velló, on informarem, a través dels ca-
nals de comunicació existents (web, app, 
agenda i xarxes socials) als veïns i veïnes 
de tots els canvis i procediments que tin-
drà l’obra, i així com també del projecte 
de millora del Pont del Salt, una reforma 
global que obligarà a tallar el trànsit i 
modificarà la ruta d’entrada i sortida al 
nucli de Sant Joan les Fonts des de la 
comarca. 

EL SOROLL DE LES FONTS DES DE TAULA DE L’ALCALDE / JOAN ESPONA

Des de la taula de l'Alcalde

Hola!
Per aquest mateix motiu la previsió serà 
d’informar permanenment als vilatans 
dels possibles modificacions de trànsit 
que pugui ocasionar la millora d’una in-
fraestructura d’aquest nivell. Cal dir que 
s’intentarà minimitzar al màxim qual-
sevol molèstia per als veïns i veïnes, i 
que la intenció del consistori és mante-
nir-vos informats en tot moment de l’es-
tat dels treballs de millora. Per això us 
convido a descarregar-vos la nova apli-
cació SmartVila que oferim gratuïtament 
des de l’Ajuntament i on rebreu periòdi-
cament les notificacions més rellevants i 
d’importància per al municipi. 

Tan sols cal descarregar l’app SmartVila 
des del vostre smartphone, seleccionar 
Sant Joan les Fonts i marcar-lo amb un 
cor (com a preferit), així rebreu aquestes 
informacions destacades, notícies rela-
cionades amb les obres i tindreu l’agen-

da al dia per saber totes les activitats que 
es programen. 

A més, aprofito per recordar-vos que al 
portal web del consistori www.santjoan-
lesfonts.cat també hi trobareu un espai 
d’ús i de visita tant per als santjoanencs/
es, com per a tots els internautes que 
vulguin conèixer més dades sobre el 
nostre municipi i relacionar-se amb l’ens 
públic. Us animem, doncs, a descobrir 
el web municipal, l’aplicació SmartVila i 
gaudir de les noves tecnologies al costat 
del vostre Ajuntament.

Per acabar, desitjo que aquest 2017 sigui 
un any on els nostres anhels com a ciu-
tadans es vegin complerts i des de l’Ajun-
tament de Sant Joan les Fonts farem el 
possible perquè així sigui. Bones festes 
i feliç 2017! 

JOAN ESPONA I AGUSTÍN, L’alcalde.

Tal i com us varem prometre en el número del mes de juny, teniu a les vostres 
mans un nou “Soroll”, amb un altre format, més actual, renovat que s’adapta a 
l’estil de les publicacions dels nostres temps; però sense perdre l’essència de 
la nostre revista: propera, familiar i complerta.

Volem seguir comptant amb la vostra complicitat ja que sentir-nos útils és la 
nostra raó de ser. De fet, som l’únic mitjà de comunicació que explica tot allò que 
passa a Sant Joan les Fonts. Esperem que el nou format i el nou impuls que re-
presenta aquesta nova etapa serveixi per consolidar “El Soroll”, per fer-lo indis-
pensable.I res ens agradaria més que comptar amb la vostra col·laboració, apor-
tant escrits o fotografies. Ja sabeu que la revista la fem entre tots i que quantes 
més persones hi col·laborin millor. Si esteu interessat en col·laborar en aquesta 
nova etapa, us podeu posar en contacte amb en Josep Roca al 659535094.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

L'Ajuntament 
de Sant Joan 
les Fonts apro-
va congelar 
l'import de la 
taxa d'escom-
braries pel 2017

Al Ple Extraordinari celebrat el di-
lluns 31 d’octubre, es va aprovar 
inicialment la congelació del preu 
de l’ordenança que regula la taxa 
del servei de recepció obligatòria 
de recollida, transport, tractament 
i eliminació de residus municipals. 
Enguany la taxa de residus no aug-
mentarà i es continuarà aplicant el 
mateix import que fins ara hi havia 
establert.

A part de l’ordenança esmentada, 
se’n van revisar d’altres tot seguint 
els criteris del Consell Comarcal. 
Joan Espona, alcalde del municipi, 
exposa que la voluntat de l’equip de 
govern és la de millorar continua-
ment la gestió de les deixalles i per 
això s’ha treballat en aquest sentit. 
Espona va assenyalar que la feina 
d’intervenció realitzada ha permès 
congelar la taxa de residus.

L’Ajuntament millora els equipa-
ments esportius del municipi
Les intervencions han consistit en 
les remodelacions totals dels camps 
de futbol set de la Canya i Sant Joan 
les Fonts, que inclouen la col·locació 
de gespa artifical i l’adequació de tot 
l’entorn de la zona, així com també 
la creació d’una nova pista polivalent 
a les instal·lacions del Club Polies-
portiu Santjoanenc.

El cost total de la inversió ha estat 
d’uns 80.000€ corresponent a la 
partida d’equipaments esportius.

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
climatitza la Llar d'Infants el Niu
El passat divendres 15 
de juliol l’Ajuntament de 
Sant Joan les Fonts va fi-
nalitzar la instal·lació de 
dos aparells d’aire acon-
dicionat a la Llar d’Infants 
el Niu. 

Una mesura que ja tenien 
prevista des de l’any pas-
sat, donat les altres tem-
peratures que es van patir 
durant la temporada d’es-
tiu a la comarca, però que 
no ha estat possible fins 
al vist-i-plau del Departa-
ment d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

El projecte inclou la instal·lació d’un aparell de 14kw en fred al menjador de la llar 
d’infants, i un altre de la mateixa potència al passadís que comunica amb totes les 
aules  i dormitoris de l’escola, permetent així repartir l’aire des d’una zona elevada que 
asseguri bona temperatura a tot l’edifici en general, sense que l’aire afecti directament 
als infants de la llar. 

Aquesta inversió, que ha suposat una despesa de 9.752,10€, està inclosa dins el pro-
jecte de l’equip de govern d’oferir un servei òptim a totes les seves instal·lacions.

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
presenta una aplicació de mòbil gra-
tuïta i pròpia, per oferir un servei de 
comunicació òptim

És el primer ajuntament de la província de Girona en implantar aques-
ta aplicació, anomenada SmartVila, realitzant un pas més en les noves 
tecnologies i facilitant la comunicació entre la població

Es tracta d’una applicació que aglutina la principal informació del municipi: l’agenda, 
els comerços, entitats, notificacions i serveis públics. Un sistema modular i escalable 
que creixerà en funció de les necessitats dels usuaris i administradors, i que ja està 
accessible per a tots els aparells amb sistema operatiu Android i iOS.

Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament ofereix un nou canal de comunicació addicional 
a la web i a l’atenció ciutadana, i permet tenir un accés fàcil i directe tant a la infor-
mació sobre el consistori i el municipi, com als serveis municipals, l’agenda i el llistat 
d’entitats existents. 

És una eina que té la voluntat que els ajuntaments i les entitats es comuniquin amb la 
ciutadania de manera directa, senzilla i entenedora, on s’hi pot accedir també mitjan-
çant una pàgina web (per tots els qui no tinguin telèfon mòbil).

El més interessant de la plataforma és que el ciutadà no només pot accedir a la guia 
més completa del seu municipi, sinó que també pot visualitzar altres viles sense canvi-
ar d’aplicació. A la Garrotxa els dos primers municipis en implantar aquesta nova eina 
seràn Sant Joan les Fonts i Riudaura. 

L’alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona, exposa que la nova app “s’emmarca 
en les actuacions desenvolupades per l’equip de govern per fomentar la comunicació 
i facilitar la informació, potenciant la presència del consistori en les xarxes socials i 
noves tecnologies”.

L’aplicació és gratuïta per a tots els usuaris que la vulguin instal·lar, i només hauran 
de buscar el nom de l’app “Smartvila” (amb les dues paraules juntes, sense espai) als 
respectius Google Play i l’App Store. I un cop l’hagin descarregat seleccionar la pobla-
ció Sant Joan les Fonts.

L'Ajuntament de 
Sant Joan les Fonts 
amplia la zona 
d'aparcaments al 
sector Castanyer
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha 
ampliat els aparcaments de la zona Cas-
tanyer, un sector d’especial interés mu-
nicipal i turístic, ja que s’hi ubiquen els 
centres escolars, l’Església Parroquial i 
és el punt de partida de la ruta de les 3 
colades, amb els recents descoberts tub 
volcànic i blísters, únics a l’Europa con-
tinental.

Donat l’augment del nombre de visitants, 
l’afluència de públic durant els serveis 
eclesiàstics i la gran quantitat de vehi-
cles que s’hi acumulen durant la reco-
llida dels nens i nenes, tant a l’Escola 
Castanyer com a la Llar d’Infants el Niu, 
l’Ajuntament va decidir habilitar 30 nous 
pàrquings i 2 places per autocars.

A més, i coincidint amb l’inici del curs es-
colar, també va aprofitar per formigonar 
l’entrada de l’Escola Castanyer i la zona 
d’accés a l’aparcament interior de la Llar 
d’Infants el Niu.

El cost total de la inversió ha estat de 
32.555€.
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HEREU I PUBILLA DE SANT JOAN 
LES FONTS 2016-2017

MIREIA RIBERA i PAU CABALLERO.

PUBILLA I HEREU DE BEGUDÀ 
2016-17

LAURA FUSTÉ SUCARRATS de 17 anys 
d’edat i estudiant 2n de Batxillerat Social 
a l’Institut Montsacopa d’Olot. Fa patinat-
ge artístic des dels 6 anys i actualment 
forma part del grup A del CPA Olot.
MARC FUSTÉ SUCARRATS, de 19 anys 
i estudiant de Ciències Ambientals a la 
Universitat de Girona (UDG). És jugador 
de bàsquet del Club Garrotxa Santjoa-
nenc i també practica submarinisme.

NAIXEMENTS
YLENIA MICHAELLE SINGH TOMASINO  09-06-2016
ALEIX XARLES REIXACH 16-06-2016
LAIA PLUJÀ GALLEGOS 26-06-2016
LAILA BOUZID 01-07-2016
ELOI RUBIO ROURA 07-07-2016
CARLA FERRER BOSCH 11-07-2016
ROC SANCHO SALOR 19-09-2016
MOHAMED EL MOUASSER 15-10-2016
GURSEERAT KAUR 23-10-2016

MATRIMONIS
XAVIER COMAS MORET
LAIA FERNANDEZ CORCO  18-06-2016
ALEXANDRE LLAVERIA IBAÑEZ
CARME ROMERO PEREZ 15-07-2016
DAVID ROIG ESPADA
INGRID BASSAGAÑAS PUIGDEMONT 23-07-2016
YOUSSEF AZNAY
ESTER MASDEU GARCIA 16-09-2016
JOEL ESTEVE IGLESIAS
BIBIANA CANALIAS TERCERO 17-09-2016
TIMOTHY TANATOA VAN DOORNE
ESTHER COSTA ORDEIX 24-09-2016

DEFUNCIONS INSCRITES AL REGISTRE CIVIL 
DEL MUNICIPI
JUNY  
CARMEN CAÑERO SALAZAR, FRANCISCO JAVIER PICOLA 
BURGET.

JULIOL   JULIA RUIZ LORENTE, PEDRO SOLER COROMINA.

AGOST  LUIS PLANAS AYATS.

NOVEMBRE   MARIA ESPUÑA QUINTANA

DEFUNCIONS HABITANTS DEL MUNICIPI
JULIOL 2016
MARIA BASSOLS JORDÀ, MIQUEL GRABULOSA PUIGDEMONT.

AGOST 2016  JOAN COLLDECARRERA GUILLAMET.

SETEMBRE 2016  CARLES JANOHER CATEURA.

OCTUBRE 2016  JOSEP GALCERAN COLL

NOVEMBRE 2016
MARIA ESPUÑA QUINTANA, RENATO CASADEVALL CARBO-
NELL, PAQUITA CIRERA GARCIA.

Naixements, Matrimonis i Defuncions

L’AJUNTAMENT INFORMA NOTÍCIES DEL SEMESTRE 

Notícies
SANT JOAN LES FONTS APOSTA PEL 
TURISME PRESENTANT EL NOU ESPAI 
MUSEÍSTIC MOLÍ FONDO-BOSCARRÓ 
I INAUGURANT LA NOVA MARCA TU-
RÍSTICA PRÒPIA

El Dia 25 de juny es va presentar el nou espai museístic del Molí Fondo-Boscarró i Ruta 
de les Tres Colades, emmarcat dins el projecte de Pla de Foment Turístic del Consell 
Comarcal de la Garrotxa 2016, que inclou la implantació d’un projecte innovador que 
dinamitzi el territori i permeti al visitant interpretar adeqüadament tot l’espai, iniciant 
la ruta als recentment descoberts blísters i tub volcànic, que concedeixen a la zona la 
singularitat d’espai geològic monumental únic a l’Europa Continental. 

En el marc de la inauguració de la nova 
senyaletica, es va presentar la nova mar-
ca turística de Sant Joan es Fonts, cre-
ada per l’empresa Disseny Virtual, que 
representa el punt d’unió del patrimoni 
del municipi mitjançant un símbol amb 

colors distintius, que permet entreveure que hi ha molt a descobrir. Des de l’Ajunta-
ment es va editar un punt de llibre per a tots els assitents amb la marca turística i la 
interpretació de la mateixa. Un símbol que pretén comunicar la sensació de que en 
aquest municipi hi ha molt per viure i hi ha molt per compartir. 

Pel que fa la ruta interpretativa Molí Fondo-Boscarró està formada per vuit plafons 
didàctics i diversos materials de suport per a la interpretació que serviran per donar 
més facilitats al públic visitant a entendre les principals característiques de cadascun 
dels punts que formaran part de la ruta.

DEL SEMESTRE
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PLATA DEL C.P. SANTJOANENC 
EN LA COMPETICIÓ DE NATACIÓ 
“NEDADOR COMPLERT” DE STA. 
COLOMA DE FARNERS

El passat dissabte dia 20 d’agost es va 
celebrar a la piscina de Santa Coloma de 
Farners la competició del Nedador Com-
plert.

En aquesta competició, els nedadors dis-
putaven 50 metres de cada estil. Amb el 
sumatori de temps de les quatre proves 
es construïa la classificació. En les pro-
ves col·lectives hi havia un relleu de 4×50 
estils i un de 12×50 lliures mixtes.

 El Club Poliesportiu Santjoanenc va 
aconseguir pujar al podi amb la conse-
cució d’una medalla de plata en el relleu 
de 4×50 estils absoluts masculins.

Els nedadors participants en aquest re-
lleu varen ser: Lluc Danés, Albert Danés, 
Sergi Vinardell i Miquel Batlle.

CELEBRAT EL 1R TORNEIG NA-
CIONAL DE FUTBOL DE VETE-
RANS SANTJOANENC

El passat dissabte 3 de setembre, es va 
celebrar el 1r Torneig Nacional de Fut-
bol de Veterans Santjoanenc. Va esdeve-
nir un gran èxit. Varen assistir més d’un 
centenar de persones que van poder 
veure i gaudir del bon futbol.
Un cop finalitzats els partits es va fer el 
dinar de germanor amb força multitud ja 
que entre jugadors i acompanyats hi van 
assistir unes 85 persones. Seguidament 
es va fer l’entrega dels trofeus. 
En primer lloc va quedar l’associació de 
penyes del FC Barcelona. En segon lloc 
l’UE Cadaqués i en tercer lloc el CPSant-
joanenc.

NOTÍCIES DEL SEMESTRE

ENTREGA DE LA MEDALLA CEN-
TENÀRIA A L’ÀVIA MARIA DOLO-
RES MONTOYA DE SANT JOAN 
LES FONTS

El passat dilluns 27 de juny, el dia de 
l’aniversari de la santjoanenca Maria 
Dolores Montoya Diaz, Joan Espona li 
va entregar la Medalla Centenària, una 
iniciativa del Departament de Benestar 
Social i Família. Es tracta d’una medalla 
gravada amb el nom i l’any de naixement 
commemorant el centenari. També se la 
va obsequiar amb un detall en nom de tot 
el poble.

A l’acte hi va assistir part de la família, 
acompanyant la seva àvia en la celebració.

Maria Dolores Montoya i Diaz va néixer el 
27 de juny de 1916 a Tabernas (Almeria), 
és una persona molt extrovertida, decidi-
da i molt tranquil·la. Ha destinat la major 
part de la seva vida treballant en la in-
dústria metal·lúrgica, desprèn benestar 
i serenor i és molt estimada per tota la 
família i el poble.

+informació pàgina 22

MAGNÍFICA VETLLADA A LA 
FESTA BARRI DELS TORRENTS

Aquest estiu s’ha celebrat la ja tradicio-
nal Festa del Barri dels Torrents. Entre 
els actes, va destacar un bon sopar servit 
per Càtering Coderch i amenitzant l’acte 
el conjunt de música Genion’s. Més de 
130 veïns i veïnes van menjar a la fresca, 
amb una temperatura molt agradable, 
tot fent ballaruca s’ho van passar d’allò 
més bé.

HEREU I PUBILLA DE LA CANYA 
2016-2017

ALBERT PAGÈS de 22 anys, administra-
tiu.
LAIA SOBRERROCA de 18 anys, estudi-
ant de 2n de batxillerat.

LA PERIODISTA I CANTAUTORA, 
CLARA, PRESENTA EL VIDEOCLIP 
DEL SEU TERCER SENZILL, “LA 
MANDRA”

La cantautora i periodista de Sant Joan 
les Fonts, Clara Sánchez-Castro Bonfill 
va presentar el videoclip del seu tercer 
senzill, La Mandra, durant el dinar al pa-
velló de la passada Festa major. El tema, 
inclòs en el seu segon treball discogràfic 
molt clara, s’ha gravat íntegrament a la 
zona anomenada de Les tres colades, 
dins el Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrtoxa: el Boscarró i el Molí Fon-
do, l’indret a tocar el riu Fluvià on s’han 
descobert recentment els blísters, una 
de les formacions volcàniques inèdites i 
úniques arreu de Catalunya.

AUGMENTA UN 35% LA PARTICIPACIÓ A LA DONACIÓ DE SANG DE 
SANT JOAN LES FONTS, AMB 54 DONANTS I 2 OFERIMENTS

El dimarts dia 30 d’agost, a Sant 
Joan les Fonts, es va dur a ter-
me una nova campanya de Do-
nació de Sang. Va tenir lloc al 
Centre Sociocultural de 6 a 9 de 
la tarda. 

De les 56 persones participants, 
54 van assolir els requisits bà-
sics i van poder realitzar la do-
nació. El nombre total repre-
senta un espectacular augment 
d’un 35% en la participació res-
pecte l’any passat, una dada que 
demostra que any rere any augmenta més el nombre de gent solidària i compromesa 
amb la societat.

Donar sang és una acció molt important ja que permet donar vida a moltes persones i 
des de l’Associació de Donants de Sang i l’Ajuntament agraeixen a tots els participants 
la seva col·laboració.

Carme Lladó, delegada de l’Assocació de Donants de Sang de Sant Joan les Fonts, des-
taca la implicació de l’Ajuntament en cada nova campanya, i concretament en aquesta 
agraeix la coca i el fuet que hi van posar per a tots els donants un cop havien acabat 
de fer la donació. 

SANT JOAN LES FONTS VA CELEBRAR LA DIADA A LA TORRE CANADELL, 
HISSANT UNA GRAN ESTELADA 

La diada de Catalunya va tenir enguany un caire històric i patriòtric important, cele-
brada al damunt de la Torre Canadell, estrenant estelada en aquest emblemàtic mo-
nument. Un acte institucional que va aplegar un centenar de veïns i veïnes que van 
presenciar els diversos parlaments a càrrec de Tomàs Vidal, membre d’ANC de Sant 
Joan les Fonts, Helena Dorca, regidora de Cultura, Maria Vidal, tècnica de Promoció i 
Turisme i Joan Espona, alcalde del municipi. Tot seguit es va realitzar l’hissada de l’es-
telada i el tradicional Vol d’Il·lusions, on tots els participants van anotar en un paper 
un desig que van lligar als globus vermells i grocs escollits per l’acte. Tot seguit es va 
cantar els segadors i hi va haver un bon esmorzar per a tots els assistents.

Un cop finalitzat l’acte tots els inscrits a l’acte A PUNT, es van reunir per baixar a Salt 
amb l’autobús o amb cotxes particulars.

EL BÀSQUET SANTJOANENC- 
GARROTXA ASSOLEIX EL RÈ-
CORD HISTÒRIC DE 13 EQUIPS

Aquesta temporada es respirar més 
bàsquet que mai al Poliesportiu Sant-
joanenc. El CB Santjoanenc-Garrotxa 
compta aquest any amb 13 equips fede-
rats i l’escoleta de bàsquet, tot un rècord 
en la història del bàsquet de Sant Joan 
les Fonts, ja que mai hi havia hagut tants 
equips al municipi.

En l’àmbit masculí, el club compta amb 
equips federats en totes les categories a 
partir dels 12 anys, mentre que els nens 
de primària poden competir en catego-
ria comarcal amb l’escoleta de bàsquet. 
En l’àmbit femení també es creix, a poc 
a poc, passant d’un a tres equips fede-
rats, més l’escoleta de bàsquet per les 
jugadores més menudes. Per sobre de 
tot, destaca de forma molt important la 
creació de quatre equips de categoria 
preinfantil (Primer d’ESO, entre 12 i 13 
anys), dos de masculins i dos de feme-
nins, que asseguren la continuïtat del 
club per molts anys més.

En l’àmbit esportiu, el sènior masculí A 
juga una temporada més a Primera Ca-
talana, la cinquena consecutiva, i està 
dirigit per un nou entrenador, l’Adrià 
Mercader. Només set clubs més de la 
província (Quart, Salt, Bisbal, Sant Nar-
cís, Girona, Arbúcies i Palamós) tenen un 
equip masculí a Primera o en categories 
superiors. Pel que fa al sènior masculí B, 
competeix una temporada més a Tercera 
Catalana, essent el segon equip a nivell 
comarcal per darrere del nostre primer 
equip.

NOTÍCIES DEL SEMESTRE
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L’ONZENA FIRA INTERNACIONAL DE BRUIXERIA DE SANT JOAN LES 
FONTS SUPERA LA DELS ANYS ANTERIORS

Sant Joan les Fonts va viure  un any més la màgia i la professionalitat que caracteritza 
la Fira Internacional de la Bruixeria, que aconsegueix atreure persones importants 
del món esotèric, professionals del sector, visitants encuriosits, i famílies d’arreu de 
Catalunya i Espanya. 

Setanta parades van  omplir el mercat del Clot de l'Infern. Els visitants hi varen po-
der trobar informació i cursos del món de l’astrologia, tarot, fenòmens paranormals, 
cristalls i ungüents de tot tipus, plantes aromàtiques curatives, llibres, menjar, roba i 
bijuteria especialitzada, entre d’altres. Un mercat apte per a tots els públic i per a totes 
les necessitats.

L’espectacle del dissabte a la nit d’enguany es va dedicar a la Zombie Walk, on es va 
poder veure una batalla entre Zombies i Bruixes. Va ser molt èpica i la pluja li va donar 
major intensitat. L’esdeveniment va ser coordinat a través de l’equip de la Zombie Walk 
de Sitges i el grup Els Embruixats de Sant Joan les Fonts, una formació de més de 20 
veïns i veïnes del municipi i municipis propers. 

També hi hagué espectacles de companyies convidades i locals, “Los Danzantes del 
Perú” i els “Nueva Orden Druida Sendero Verde”, i com a grups locals “La Compa-
nyia de teatre Tres Colades”, les “Bruixes del Clot de l’Infern”,  els timbalers Dum 
Dum Dum acompanyats dels gegants dels 4 elements i l’animació permanent dels 
Embruixats. Els rituals d’obertura i tancament de la fira van comptar amb una alta 
participació.

A part dels espectacles, cal destacar l’èxit en les xerrades. Unes ponències que van 
tractar els registres akàshics, les energies i el cos humà, el tarot o la cultura andina. 
Enguany i com a novetat també hi hagueren dues presentacions de llibres, a càrrec 
dels seus autors santjoanencs. Al Castell de Juvinyà, Xevi Vila va presentar el seu llibre 
sobre apocalipsis zombie “Alerta Z Ébola”, i al Clot de l’Infern Maria Vidal va presentar 
el seu primer conte infantil “La Bruixa Clotilde i la Pepeta Negra”.

SORTIDA DE LA GENT GRAN DEL 
MUNICIPI DE SANT JOAN LES 
FONTS A LES COVES PREHISTÒ-
RIQUES DE GAVÀ

El passat dissabte 17 de setembre 
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va 
organitzar la sortida per a les persones 
jubilades i pensionistes del municipi. En 
total 73 persones de Sant Joan les Fonts, 
la Canya, Begudà i Sant Cosme van gau-
dir d'un magnífic dia. El matí el van pas-
sar al Parc arqueològic de Gavà, on van 
aprendre i descobrir sobre els neolítics 
que vivien en aquella zona i que explo-
taven les mines de variscita, un mineral 
verdós molt preuat per fer ornaments. 
La visita va ser guiada i tothom en va 
quedar molt content.

Posteriorment es va anar a dinar al Res-
taurant el Puma de Barcelona i finalment 
van gaudir d'un parell d'hores lliures pel 
centre de la ciutat les quals van ser apro-
fitades per passejar, comprar i berenar.

ÈXIT DE LA CASTANYADA DE RÀ-
DIO SANT JOAN I INFANTIL.

Enguany la Castanyada Infantil i la Cas-
tanyada de Ràdio Sant Joan s'han unit 
per celebrar plegats un gran esdeveni-
ment. A la plaça major de Sant Joan les 
Fonts, el passat dimarts 1 de novembre, 
s'hi van aplegar un munt de persones 
per celebrar aquesta bonica tradició, 
acompanyats de la Cobla Osona es van 
ballar sardanes, la zona de jocs amb cas-
tells inflables va ser l'entreteniment per-
fecte per als més menuts i tots van poder 
degustar les castanyes recent torrades.

LA SISENA EDICIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA 100% TONDO ACULL 
1.100 CICLISTES 

Mil cent ciclistes i dos-cents voluntaris van participar en la sisena edició d’aquesta mar-
xa cicloturista que es celebra a Sant Joan les Fonts. L’esdeveniment, compta des del seu 
inici amb dos recorreguts de 68 i de 116 quilòmetres cadascun.
Preservar la memòria de l’amic Xavi Tondo és l’objectiu que persegueixen amb la marxa 
cicloturista 100% Tondo els organitzadors i amics del ciclista vallenc i garrotxí d’adopció. 

El premi, ser-hi. I és que la finalitat de la marxa no és la de competir sinó la de recordar 
el ciclista realitzant les dues rutes que ell solia fer per entrenar-se. Per una banda, un 
recorregut de 68 quilòmetres per la Garrotxa i el Pla de l’Estany, amb sortida i arribada 
a Sant Joan les Fonts. Per l’altra, un itinerari que, partint del primer, continua fins a l’es-
tació de muntanya de Vallter2000 per completar els 116 km de la ruta que en Xavi feia 
quan preparava les competicions més dures.

Com és habitual en cada edició, la 100% Tondo ha comptat amb la participació d’alguns 
professionals del ciclisme i del món de l’esport que volen retre homenatge al seu com-
pany Xavi Tondo. Enguany han assistit a l'esdeveniment esportiu David de la Cruz, Robert 
Gesink o el locutor Carlos de Andrés. Abans de començar la cursa, personalitats com 
Josep Pujols, representant territorial d’esports de Girona de la Generalitat de Catalunya, 
i Joan Espona, alcalde del municipi, van fer entrega dels obsequis que el consistori va 
preparar als familiars d'en Xavi Tondo. Ells van ser els encarregats de tallar la cinta. 

La consolidació de la Tondo Kids
Xavi Tondo apostava pel ciclisme infantil i per aquest motiu enguany s'ha consolidat la 
Tondo Kids en la seva tercera edició. Una prova que forma part del campionat provincial, 
puntuable per la Copa Catalunya, i que va tenir lloc el dia abans amb un recorregut urbà 
per Sant Joan les Fonts de 900 metres. Va comptar amb 120 nens i nenes d’edats com-
preses entre els 5 i 12 anys.
Un any més l’organitació agraeix a les entitats de Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Set-
cases i el Consell Comarcal, als col·laboradors, protecció civil, Mossos D’Esquadra i so-
bretot als voluntaris la seva ajuda, ja que sense ells aquesta marxa no seria possible.

SANT JOAN LES FONTS ADEQÜA 
L’HORT DEL RECTOR PERQUÈ ELS 
ALUMNES DE L’ESCOLA APREN-
GUIN A CULTIVAR-LO I ESDEVIN-
GUI UN CAMÍ TERAPÈUTIC

NOTÍCIES DEL SEMESTRE

Dins dels treballs d'adequació dels jardins 
municipals inclosos al Parc de les Olors, 
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, amb 
col·laboració de l'escola Castanyer del 
mateix municipi, està duent a terme els 
últims retocs a l'Hort del Rector. Aquest 
espai, ubicat darrera de l'església Parro-
quial, esdevindrà un punt d'aprenentatge i 
experimentació pels nens i nenes de l'es-
cola santjoanenca que, amb els seus tre-
balls de conservació del jardí, aprendran 
a cultivar i conèixer algunes varietats de 
plantes remeieres i aromàtiques de Ca-
talunya. Amb aquesta iniciativa l'Ajunta-
ment de Sant Joan les Fonts vol dotar al 
municipi d'una zona d'experimentació. 

L'Hort del Rector es presenta en forma 
de camí terapèutic on la població local, 
visitants de fora el municipi i turistes, a 
més dels nens i nenes de l'escola, puguin 
experimentar a través dels seus sentits. 
El projecte de Parc de les Olors es com-
plementa amb la participació del municipi 
a la xarxa de Viles Florides de Catalunya, 
iniciativa en la que els municipis duen a 
terme un conjunt d'actuacions amb les 
que embellir els seus carrers i places, co-
ordinar els temes medi ambientals i na-
turals, treballar amb col·lectius i entitats 
per desenvolupar activitats florals con-
juntes, o tenir cura dels residus urbans, 
entre moltes altres.

GRAN ÈXIT DEL SAN FERMIN DE LA CANYA

El dia 4 de juliol es v a celebrar el san Fermin de La Canya, una adaptació de la festa que es fa a Pamplona cada mes de juliol i que 
enguany s’ha consolidat definitivament gràcies a la participació de nombrosos veïns i curiosos. Fins ara havien comptat amb un 
particular “encierro” amb toros de cartró sobre carretons, un concurs de Aizkolaris i aixecadors de pedra. Aquest any per primera 
vegada hi va haver una exhibició de pilota de mà. Dues parelles seniors i dues infantils es van desplaçar fins a La Canya per disputar 
aquests dos partits, a part d’un nombrós grup d’acompanyants que no es van voler perdre la festa.

El bon temps i la originalitat de la iniciativa, junt amb les ganes de passar-ho bé i la complicitat dels veïns de La Canya, permet 
parlar d’una activitat cada vegada més exitosa.

NOTÍCIES DEL SEMESTRE
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L’IMMA JAURÉS HA FET EL PRE-
GÓ DE LA FESTA MAJOR DE SANT 
JOAN LES FONTS D’AQUEST ANY. 
QUI LA CONEIX SAP QUE SEMPRE 
ESTÀ DISPOSADA A COL·LABO-
RAR AMB LA GENT DEL POBLE. 
ÉS UNA DE LES CREADORES 
DE LES “DONES D’AIGUA” I “LA 
FIRA DE BRUIXERIA”. HA PARTI-
CIPAT AMB DIVERSES ENTITATS 
COM “RÀDIO SANT JOAN”I  EL 
“EL SOROLL DE LES FONTS”. LA 
SEVA ENERGIA ÉS INDISCUTIBLE 
I SERVEIX D’EXEMPLE PER A 
MOLTES PERSONES QUE CONFI-
EN EN ELLA PER ENCARAR MI-
LLOR EL FUTUR O SIMPLEMENT 
ORIENTAR-SE EN AQUEST MÓN 
DE REPTES. EN AQUESTA ESTRE-
VISTA CONVERSEM AMB L’IMMA 
SOBRE LES PARTICULARITATS 
DE SANT JOAN LES FONTS, LES 
PREVISIONS DEL 2017 I SOBRE 
QÜESTIONS MÉS PERSONALS 
QUE ENS AJUDARAN A CONÈIXER 
MILLOR AQUESTA “BRUIXA”.

- Sant Joan les Fonts és un poble màgic?
Dons la veritat es que si que sant Joan 
és un poble màgic, i amb molta força. La 
combinació de la força del foc i de l’ai-
gua, de la seva situació geogràfica, fa 
que desprengui una energia molt especi-
al que no tothom sap gestionar prou be.

Es comprensible que les persones que 
hi vivim tinguem un caràcter especial i 
diferent, fins i tot m’atreviria a dir que al-
gunes persones que han vingut a viure-hi 
amb el temps han canviat de manera de 
ser. No puc dir si per millor o per pitjor, 
perquè cada cas es un mon i cada perso-
na reacciona segons és un mateix, però 
si que conviure amb aquest flux d’ener-
gies remou i ho he pogut comprovar amb 
els anys. De fet també se del cert d’algu-

nes persones a qui tanta energia els hi 
ha afectat malament per ser massa sen-
sibles i han hagut de marxar a viure fora.
De totes maneres si aprens a aprofitar la 
força que et dona aquesta terra les teves 
capacitats poden créixer molt, per tant, 
Sant Joan les Fonts es un poble màgic 
que s’ha de descobrir i s’ha saber fer 
servir.

- La Fira de Bruixeria s’ha convertit en 
un referent a Catalunya. Ha costat arri-
bar fins aquí?
Reconec que no ha sigut una feina fàcil 
fer que aquesta fira hagi agafat l’ano-
menada i el nivell que any darrera any 
ha anat assolint. Però es important tenir 
amb compta que per portar-la a terme 
hi ha un gran esforç e il·lusió de moltes 
persones que hi posen el seu gra de sor-
ra i molta energia.

Quan varem començar, que sembla que 
fos ahir, recordo que a la primera reu-
nió de voluntaris que varem fer hi havia 
poquíssimes persones i totes amb una 
cara d’interrogant que feia respecte, i la 
primera pregunta va ser, que es això de 
una fira de bruixes? Voleu dir que vindrà 
ningú?

La nostra resposta va ser que teníem 
les idees molt clares, en la nostra fira 
de bruixes la intenció i la principal mo-
tivació era la de donar coneixement de 
una manera planera, senzilla i fiable 
per trencant els tabús i les pors que des 
de sempre s’han creat en el mon de la 
màgia i de la bruixeria. Que des de la 
direcció de la fira buscaríem la manera 
de que els seus visitants es divertissin i 
al mateix temps aprenguessin a no tenir 

por del que no coneixien, per tant, que el 
que volíem era donar coneixement junt 
amb entreteniment. 

Des d’aquell moment ja tot va agafar un 
caire diferent i cada any hi ha mes per-
sones que s’hi enganxen i venen a gaudir 
de la màgia de la nostra fira. El referent 
crec que es la constància i dedicació de 
tot el poble que hi participa. La penya 
flipa quan ens veuen a tots amb tantes 
ganes i de tant bon rotllo.

- Cap on creus que evoluciona o hauria 
d’evolucionar aquesta Fira?
Crec que ha de seguir evolucionant en 
funció de com evoluciona el mon de 
l’esoterisme.
Cada dia hi ha menys misteris perquè es 
troben explicacions a moltes coses, però 
la màgia de les energies que s’impliquen 
i de les emocions que s’hi transmeten fa 
que evolucioni cap a un camí millor, o al 
menys aquesta es la intenció.
La nostra evolució ha d’anar sempre lli-
gada a donar coneixement i a seguir sor-
prenent a la gent que ens ve a veure.

- Per què creus que el món paranormal 
i fantàstic té tant exit entre els joves i 
els grans?
Perquè tots soms curiosos i ens agrada 
saber mes, i si es tracta de coses que no 
entenem, encara ens crea mes ganes de 
saber. Això pel tema de lo paranormal, en 
el camp de lo fantàstic, bàsicament ens 
agrada perquè ens fa viure en una altra 
realitat que tenim en els nostres somnis, 
la fantasia es un dels millors llocs on s’hi 
amaga la màgia, la màgia de imaginar i 
crear un mon a les nostres expectatives 
que poden ser ben diferents a les de la 

vida real que tenim.
Un mon sense fantasia seria molt avor-
rit, no creieu??

- Et consideres una bruixa?
Aquesta es una pregunta que em fan so-
vint, i realment jo hem considero perso-
na davant de tot.

La gent hem diuen que soc una bruixa i 
al final potser si que he arribat a pensar 
que una mica potser si ho soc però ho 
deixo sempre entre cometes.

- Quan comences a interessar-te pel 
món de la màgian i per què?
Inquietuds en aquests temes les he tin-
gut des de ben petita, i quan vaig tenir us 
de raó vaig començar a estudiar i a llegir 
sobre aquests temes per informar-me 
be i saber de què anava tot plegat. Podrí-
em dir que començar a utilitzar aquests 
coneixements i entendre’ls va ser a par-
tir dels 18 anys mes o menys.

- Què creus que passa després de la 
mort? I abans?
Dons la veritat es que no sé el que passa 
després de la mort, perquè no hi he pas-
sat encara o al menys no ho recordo.

I abans es important que ens passi de tot 
perquè la vida es molt curta i l’hem de 
aprofitar al màxim.

- En les teves consultes de tarot, quines 
són les pors més habituals?
La primera por sol ser el tema emoci-
onal, el camp de l’amor es un dels que 
ens afecten mes per la senzilla raó de 
que no depèn de nosaltres sols i això de 
que no puguem controlar la situació ens 

atabala , després la feina o els diners que 
també tenen una importància a la vida i 
per últim la salut, cosa que hauria de ser 
la que mes ens preocupés però al final 
moltes persones hem diuen que no en 
volen saber res i jo ho agraeixo perquè 
es un tema molt complexa i no sempre 
agrada el que surt .

- Com definiries a la societat actual des 
del punt de vista espiritual?
Actualment les persones tendim a sepa-
rar-nos molt entre els que dirigeixen la 
seva espiritualitat en temes de creences 
concretes i les que la seva espiritualitat 
es basa en el seu propi jo.

La majoria de la societat actual està op-
tant per un sentiment de individualitat 
que a la llarga ens portarà a un mon on 
compartir i estimar serà una cosa estra-
nya. Espero de tot cor que la labor que 
intentem fer uns quants, que es la de po-
tenciar el comprendre i compartir tingui 
el seu fruit i les persones s’adonin amb 
el temps que tots necessitem de tots i 
que sols individuals o virtuals no anem 
a en lloc.

- Sant Joan les Fonts és un poble sa? 
Som bona gent?
Penso que sí, tant de una cosa com de 
l’altra. Al menys ho he pogut comprovar 
amb les anys.

- I per acabar, quina és la previsió infor-
mativa de l’any 2017 per a Sant Joan les 
Fonts?
Per fer una mica de previsió he consultat 
a les cartes del tarot i segons elles tin-
drem un any on el nostre poble es sentirà 
romàntic i farà que les persones que ens 
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UNA “BRUIXA” QUE FA POBLE.
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FIRA DEL TASTET
El passat dia  3 d’abril a la 1 del migdia al 
pavelló del Club Esportiu Santjoanenc es 
va dur a terme la 20é Fira del tastet, una 
de les activitat que ja s’ha consolidat dins 
el programa anual d’actes de San Joan. 
Enguany hi van participa 15 establiments 
col·laboradors, els quals es van encarre-
gar d’elaborar diversos plats artesans, 
per les més de 500 persones que van 
assistir.
Per acabar la fira es va fer el tradicional 
ball a càrrec del grup Sharaza.

FESTA DE LA FLOR
Els dies 21 i 22 de maig la nostra associ-
ació va tornar a participar 
a la festa de la flor.
Com cada any la nostra associació va 
participar decorant els nostres barris 
més emblemàtics i diferents fonts de 
municipi, una de les quals, gràcies a 
la col·laboració de la colla de carnaval 
Santjoanenca.

FESTA DE SANT ANTONI
El dia 18 de Juny, vam tornar a celebrar 
la festa en honor a un dels carrers més 
emblemàtics  i que va ser l’eix principal 
del comerç del nostre poble el carrer 
Sant Antoni.

A les 8 del vespre  es va donar pas al “res 
del Rosari”, als locals de l’antiga escola 
de dibuix  i per sisse  cop  a les 21h. al 
Centre Sociocultural va tornar a  organit-
zar un sopar popular-botifarrada,  que va 
comptar amb la participació d’unes 125 
persones, i que va finalitzar amb un  ball 
per tots els assistents.

11 FIRA INTERNACIONAL 
DE LA BRUIXERIA
El 1 i 2 d’octubre la nostra associació, 
com ja porta fen tots els  anys, va tornar 
a col·laborar a la fira de bruixeria.
Com cada any  va disposa d’una parada 
durant els dos dies que dura la fira per 
tal de poder exposar i vendre els dife-
rents productes dels nostres associats.
I durant tot el dissabte pel mati les brui-
xes de la nostra associació es van pas-
sejar per tots els establiments  per tal 
d’ambientar el  nostre poble.
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visitin es sentin molt còmodes i amb ga-
nes de tornar.

Ara be no tot serà tant maco perquè al 
llarg d’aquest any hi hauran forces movi-
ments relacionats amb obres de millora 
que mosquejaran una mica als habitants 
del poble. Es important que tinguem pa-
ciència i que no ens atabalem si hem de 
perdre una mica del nostre temps en un 
moment donat. Segurament valdrà la 
pena.
Econòmicament hi hauran algunes des-
peses inesperades però tampoc seran 
res de l’altre món. També podem tenir 
força èxit amb coses que es facin per 

10e. ANIVERSARI
CALIU NADALENC 
El Proper dissabte dia 17 de desembre a 
les 4’20h. de la tarda a la plaça major de 
Sant Joan les Fonts, es durà a terme el 
10e. Caliu Nadalenc amb la tradicional 
cagada del tió de l’associació de comer-
ciants, dirigida a tots els nens fins a 10 
anys
 
Aquest anys amb motiu del seu 10e. 
Aniversari s’ha fet un tió totalment nou, 
dissenyat i realitzat pel nostre artista lo-
cal Tomàs Vidal, amb l’ajuda de la colla 
de carnaval Santjoanenca, que esperem 
ens pugui acompanya durant molts anys, 
i agradi a tots els petits.

Al igual que l’any anterior per tal de po-
der fer caga el tió tots els nens i nenes 
hauran de realitzar una activitat adreça-
da als infants  i fer una aportació per la 
Marató de TV3de 3€
Per acabar hi haurà xocolata i coca per 
a tothom

PROMOCIÓ NADALENCA 
DE L’ASSOCIACIÓ DE CO-
MERCIANTS
Aquest any l’associació per la campanya 
de Nadal obsequiarà a totes aquelles 
persones  que compri  en un dels nos-
tres establiments associats en una but-
lleta per participar en el sorteig de lots 
de Nadal.

BONES FESTES A TOTS!!!

ISABEL RIGAT I AULÍ
Presidenta associació de comerciants 
del municipi de Sant Joan les Fonts

recollir diners i així compensarem una 
mica.
Hi haurà alguna persona popular del po-
ble que ens deixarà i ens sentirem com 
una mica abandonats, però es llei de 
vida, el mes important es haver-hi pogut 
compartir bons moments.
A nivell polític no serà un any fàcil però 
si que serà profitós, ja que es podrà llui-
tar bastant pel benefici del poble i això 
es veurà en les accions que es portin a 
terme.
Ja ens podem preparar per una bona 
afluència de visitants, perquè aquest any 
sembla que serem un bon punt de mira 
perquè ens vinguin a veure.

Qüestionari:
- Amb què o qui creus? 
En la natura.

- Religió o ètica? Sempre ètica.

- Una pel·lícula de bruixes. 
Jovenes i brujas

- Un llibre de bruixes. El libro de 
los sueños de Emilio Salas.

- Quin és el millor signe del zodi-
ac? Tots son bons.

-Castanyada o Halloween?
Les dues tradicions m’agraden.

- Zombis o vampirs?
Vampirs de tota la vida.

- Què en penses del Nadal? Que 
es un bon moment per expressar el 
que sentim.

- Quina música escolten les brui-
xes? Jo personalment de tot tipus.

- Quina dieta màgica segueixes?
Menjar de tot amb mesura.

- Escombres o voles? Escombro 
perquè encara no sé aterrar.
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PARAULES AMB GUST   
Taller d’escriptura creativa.

Professor
Albert Grabulosa

Descripció 
Oferim un espai dinàmic i participatiu 
de tast de productes, lectura i escriptu-
ra creativa a l’Escola de Belles Arts de 
Sant Joan les Fonts. Un espai ideat per 
a entrenar el salt del tast al text o, més 
ben dit, el salt de les sensacions als uni-
versos individuals, per a exercitar l’ex-
pressivitat i la imaginació a partir dels 
estímuls sensorials, per a emparaular 
allò intangible i elaborar notes de tast 
singulars o textos amb intenció artísti-
ca o simplement evocacions d’aquelles 
sensacions primàries.

Llegir més   
http://www.escola-belles-arts.com/

ENTITATS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS / ESCOLA DE BELLES ARTS

A L’ESCOLA DE BELLES ARTS

TOMÀS VIDAL ÉS UN ARTISTA TOT 
TERRENY QUE SAP REBRE AMB 
IL·LUSIÓ I GENEROSITAT TOTS 
ELS ENCÀRRECS DE LES ENTITATS 
QUE CONFIEN AMB ELL. 
Des d’un llibre sobre en Jaumet, fins als trons 
dels reis mags de l’orient, passant pel teatre ja 
que és un dels actors principals de la companyia 
“tres colades” de sant joan. Després de tota una  
vida de carrera artística, tomàs vidal és autor de 
molts dibuixos i pintures, molts dels quals tenen 
com a protagonista sant joan les fonts. Preci-
sament, una de les seves darreres creacions és 
el pessebre que hi ha davant l’ajuntament i que 
enguany s’estrena.

- Podria definir amb una paraula la seva 
trajectòria artística? Quina seria?
Podria utilitzar la paraula individualis-
me però potser no seria just, millor diria 
que he viscut l’art per l’art sense voler 
pertànyer a cap grup o congregació, he 
preferit sempre volar amb total llibertat.

- La seva evolució ha estat marcada per 
l’experimentació de tècniques i materi-
als molt diversos. De totes elles, amb 
quina tècnica es quedaria i per què?
Qualsevol tècnica o material si és tractat 
amb paciència, dignitat i sobretot amor 
en el que es fa és sens dubte la millor 
eina per arribar a concretar l’obra ima-
ginada.

- En els darrers anys l’hem vist formant 
part de l’equip de construcció de la car-
rossa de carnaval de la Colla Santjo-

DIBUIXANT, PINTOR, ESCULTOR, ACTOR 
DE TEATRE, PESSEBRISTA, AVI,  
INDEPENDENTISTA … I SANTJOANENC.

Tomas Vidal

anenca. Què l’ha motivat a inclinar-se 
per aquest tipus de creació?
És tota una satisfacció col·laborar en la 
construcció d’una obra que serà d’art i 
a mes estarà en moviment ... en alegre 
moviment.

- Així mateix l’hem vist crear dins 
l’apassionant món de l’Arte Povera. Què 
l’hi aporta aquest estil artístic?
Aquest es un món ple de apassionants 
possibilitats, és ni més ni menys que tor-
nar pràcticament a la vida objectes ja en 
desús, abandonats i menyspreats que ja 
ningú els vol .Amb l´ art obrem el mira-
cle.

- Pintura, escultura, maquetació, mode-
latge i ara també il·lustrador. On gau-
deix més Vidal Rubió?
Amb tot...principalment creant, si puc, art.

ENTREVISTA / REDACCIÓ

Informem dels nous cursos que es duran a terme a partir del mes de gener de 2017 a 
l’escola de Belles Arts de Sant Joan. Per més informació sobre aquests taller us podeu 
adreçar a l’escola totes les tardes de 6 a 9 del vespre, al telefon 972 29 12 02 o al mail 
escolabellesarts@gmail.com.

DIBUIX COMIC  
I MANGA

RESTAURACIÓ DE MOBLES

També volem dur a terme una altre curs 
de Restauració de mobles a carreg de 
la nostre amiga Dolors Vilaplana. Com 
sempre haches taller es farà els dissab-
tes al matí de 10 a 13 hores. El taller es 
començaria el dia 28 de gener. 

IKEBANA, 
art floral Japonés

També estem preparant un taller d’Ike-
bana que el portarà a carreg el Sr. Jor-
di Alemany, podeu començar a gaudir 
d’aquest art a la web: 
http://ikebana-jordi.blogspot.com.es/

Nous cursos

ELS TALLERS SÓN ELS SEGÜENTS:
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ESCOLA EL CASTANYER / PARTICIPEM AL LLUÈRNIA!

Participem a Lluèrnia
Ens van proposar participar a Lluèr-
nia i tots plegats, els nens i nenes de 
tercer i quart, vam decidir fer-ho.

Vam haver de prendre moltes deci-
sions, buscar informació i trobar la 
manera de posar-nos d’acord.

Aquest treball cooperatiu va fer 
possible que el resultat final ens 
deixés ben contents i satisfets.

Aquí us deixem una pluja d’idees 
d’aquest procés de treball.

Ciutat als arbres, sense fum ni contaminació. Ciutat tranquil·la, neta i sense presses. 
Ciutat sostenible, ecològica i respectuosa. Ciutat divertida, ciutat ideal.

AIXÍ DE GENIAL ENS VA QUEDAR,  
I A TOTHOM VA AGRADAR!  

VA SER FANTÀSTIC  
PARTICIPAR-HI!
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Tres Colades
LA PASSIÓ PEL TEATRE I LA 
INTERPRETACIÓ VAN UNIR, EN 
EL SEU DIA, AQUEST GRUP DE 
PERSONES AMB INQUIETUDS 
I PERSONALITATS MOLT DIFE-
RENTS ENTRE ELLES.

Sense abandonar la comèdia, estil amb 
el que la companyia se sent més iden-
tificat, s’ha iniciat un camí on les obres 
representades són creacions pròpies. 
Cadascun dels personatges que com-
ponen la història són escrits a mida per 
als seus actors i actrius. Aquest tret dife-
renciador posiciona a la companyia Tres 
Colades com a un referent del teatre 
amateur local, ja que el grup, no només 
escriu les seves obres, sinó que també 
dissenya els seus decorats, els cartells i 
fulletons de mà, l’ambientació musical i 
lumínica i el vestuari de les diferents re-
presentacions.

Al 2015 la companyia santjoanenca canvi-
ava de direcció i al 2016 canviava el nom, 
passant a anomenar-se TRES COLADES. 
Amb el canvi de nom es presentava un 
logotip identificador de la nova etapa de 
la companyia i, també, s’estrenava la pri-
mera obra de creació pròpia El geriàtric, 
escrita per la seva nova directora.

Després de representar “El geriàtric” 
per diferents teatres de la Garrotxa, 
Tres Colades prepara una nova obra que 
estrenarà l’abril de 2017. “Bojos pel di-
amant” serà una nova proposta teatral 
amb personatges simpàtics, situacions 
còmiques i un fil conductor dinàmic i 
sense pretensions.

MARIA VIDAL

LA COMPANYIA TEATRAL DE 
SANT JOAN LES FONTS 

DE PROP / TRES COLADES 

L’escriptor Luciano Garcia del Real (Ovi-
edo, 1835-Barcelona,1902) va fer un viat-
ge per la Catalunya del 1891 que va pu-
blicar a la revista la Il·lustració Catalana. 
En els números del 261 al 364 va relatar 
la visita que va fer a Olot. A Olot, va de-
cidir visitar Sant Joan les Fonts. Llavors, 
Sant Joan les Fonts era un dels primers 
pobles industrials de Catalunya, perquè 
des del 1841 el Molifondo existia la fàbri-
ca la Reformada (Anuari Riera-1901) i la 
revolució industrial a Catalunya te en el 
1837 l’any d’inici formal. El cens de ve-
ïns al 1846 era de 595 habitants, sense 
comptar-hi els de Begudà (Pensamien-
to de la Nación- 12 d’agost del 1846), el 
1847 construïen una carretera entre Olot 
i Sant Joan per tal de mitigar una crisi 
econòmica (La Discusión-27 de gener 
del 1847), el 1854 van autoritzar Salvador 
Torras a fer paper a Cisteller. Abans, el 
25 d’agost de 1825 van fundar el molí de 
Torras, que el 1900 era propietat de suc-
cessors de Torras Hermanos (Margarita 
Torras Barriuso. Actes de les II Trobades 
de la Ciència i la Tècnica)

Dues noies, una va morir, van patir un 
accident laboral en quedar abraçades 
a l’arbre que feia d’eix de les màquines 
d’una fàbrica de fil (La Iberia-2 de se-
tembre del 1857), el 1863 el Ministeri de 
Foment va autoritzar Rosa Casadevall a 
aprofitar les aigües del Fluvià com a for-
ça motriu de la fàbrica de filats que volia 
construir. L’expansió de l’energia hidràu-
lica a Catalunya va començar el 1861. El 
1863, el Ministeri de Foment va autorit-
zar Pere Capdevila a canviar la presa de 

fusta del Fluvià per una de rajols. La nova 
presa seria 2,20 metres més alta que la 
vella i passava a mesurar 4,10 metres.

El 1864, el diputat Victorià Ameller va 
anar a Olot a fer un tiberi de membres 
del partit Progressista (un partit liberal). 
Fet el menjar, una comissió el va acom-
panya a mostrar-li la riquesa fabril de la 
riera de Sant Joan les Fonts (La Corona).
El 1864 hi havia set fàbriques de paper. 
Les de Joan Arboix, Pere Capdevila i fills 
Francesc Torras, Francesc Vila i Com-
panyia, Bernat Antiga, Francesc Torras i 
Josep Coca (Margarita Torras Barriuso- 
Actes de les II Trobades de la Ciència i 
la Tècnica).

El 13 de maig del 1868, Capdevila i com-
panyia va ser beneficiada amb una exclu-
siva per la fabricació de paper de fumar 
(La Corona-13 de maig del 1868). A l’oc-
tubre del 1873, a Sant Joan les Fonts en 
una fàbrica de paper en construcció al 
costat del Fluvià –segons El Imparcial-, 
va caure una biga. L’impacte va matar 
4 treballadors i en va ferir 5 més. L’any 
1876 van donar d’alta l’empresa de Cris-
tobal Vila i fill, amb la intenció de fabri-
car paper de fumar. El 2 de setembre del 
1877, va constituir-se la societat Torras 
Hnos, entre els fills de Salvador Torras, 
Joan i Miquel. A l’escriptura consta el 
nom d’Obra Nova. El 27 de maig del 1882 
–El Liberal- una operaria de Sant Joan 
en vaga estava tancada a la presó d’Olot. 
Nombrosos grups d’obrers i obreres van 
pujar a Olot a alliberar-la. A Olot, van 
tancar les botigues i els obrers van ser 

dissolts per la Guàrdia Civil.

LUCIANO GARCIA DEL REAL A SANT 
JOAN LES FONTS

Luciano Garcia del Real va estar a Giro-
na, on va visitar les muralles, la catedral, 
els comerços i les fàbriques Gróber i Pla-
na Flaquer i Companyia. Després va anar 
a Banyoles,on va anar a l’estany, la font 
sulfurosa, les fàbriques de teixits i fils, la 
de xocolata, les escoles i la casa Ameller. 
Pel juny, va arribar a Olot on va anar al 
taller dels pintors Marià I Joaquim Vay-
reda i a l’escola de Belles Arts. Abans de 
visitar les fàbriques d’Olot li van aconse-
llar visitar Sant Joan les Fonts.

Luciano Garcia del Real explica que va 
dirigir-se a Sant Joan les Fonts amb el 
carruatge que li havia ofert la casa Cap-
devila. Es tractava de la fàbrica de paper 
la Reformada. Mentre viatjava d’Olot a 
Sant Joan admirava l’entorn de fonts i 
prats. Parla de la font d’en Roc d’en Cols, 
amagada entre roques i del prat de Cuni, 
on van a ballar sardanes.

Explica que la Reformada havia acreditat 
Josep Capdevila com un dels industrials 
més dignes per a tenir-los en conside-
ració per la seva iniciativa i la seva in-
tel·ligència. La fàbrica Capdevila havia 
aconseguit fama internacional per la fa-
bricació d’un paper de cigar que estava 
fabricat amb components del tabac.

Arribat a la fàbrica, la va definir:   
<Per fer-se una idea de la importància 

El viatge de Luciano 
Garcia del Real a  
Sant Joan les Fonts
PER XAVIER VALERI

HISTÒRIA / EL VIATGE DE LUCIANO GARCIA DEL REAL A ST. JOAN LES FONTS
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de la fàbrica només cal mirar el conjunt 
d’edificis que volta la seva xemeneia>. 

Va quedar admirat dels espaiosos depar-
taments, molt nets a pesar del trànsit de 
materials i persones que hi havia. La sala 
destinada a draps setinats el va sorpren-
dre per la gran quantitat de draps i per 
la simetria, en la qual estaven col·locats.

Garcia del Real explica que la força mo-
triu estava proporcionada per una mà-
quina de vapor de 60 cavalls i 4 turbines. 
Exposa: <Té la fàbrica 12 cilindres, tan 
destil·ladors com refinadors, dos d’ells 
molt grans, 3 blanquejadores i un gran 
número de dipòsits per a les pastes 
blanquejades, 1 màquina de fer paper 
de metre i mig d’amplada i amb la qual 
es fabriquen totes les classes, des del 
més prim fins el més gruixut>. Defineix 
papers de fumar, vitel·la (paper fet amb 
pell de vedell) i verjurat per a copiadors 
de cartes per a fer globus de tots colors, 
d’escriure; ratllat i sense ratllar, per a 
cartipassos fins i ordinaris, per a lito-
grafia, fotografia, dibuix, cromos i altres. 
Explica: <Té dos aparells per setinar, una 
màquina per tallar-lo a escaire i diago-
nal, instruments pel paper de fumar per-
sa i de pasta d’arròs i un setinador molt 
fort pel paper Bristol que el fan blanc i 
de diferents colors. També em van cridar 
l’atenció una màquina d’esmicolar es-
pardenyots i alguns ascensors. 

Feta la visita, el director de la fàbrica, 
August Brulé, el va fer pujar al terrat des 
d’on va poder contemplar els salts d’ai-
gua, el Buscarró i la muntanya de la Cau. 
Brulé li va explicar que la fàbrica produïa 
50.000 quilos de paper cada mes.

LA SEBASTIANA

Va deixar la fàbrica Capdevila i se’n va 
anar a la colònia de la Sebastiana, on hi 
havia la fàbrica de filats i teixits de cotó 
de la Vidua i fills de Murillo i la més petita 
de pastes de fusta per a l’elaboració de 
paper Esquena i Pons i. Assenyala que en 
base a la constància els senyors Esque-
na i Pons havien posat la fabricació de 
les pastes de fusta al nivell del millor que 
es feia al món. El senyor Esquena se li 
va queixar de la contribució que havia de 
pagar i de l’excessiu preu del transport. 
Eren impediments que li impedien ven-
dre més barat que els fabricants estran-
gers. A més, a l’Exposició Universal de 
Barcelona del 1888 van donar el primer 
premi a un fabricant estranger, encara 
que ell se’l mereixia més. Tot i això, els 
fabricants de paper de l’Estat compraven 
la pasta al senyor Esquena. Quan, Luci-
ano Garcia del Real va visitar Sant Joan, 
feia poc que havien fet la fàbrica de pasta 
de paper. Quan la feien, dues carretes es 
podien moure entre els fonaments. El fet 
va impressionar molt la gent, tant que la 
notícia ha arribat fins ara.

Després va anar a veure la fàbrica de fi-
lats i teixits de cotó de la senyora Viuda i 
fills de Murillo. Explica que les dimensi-
ons de l’edifici són de 53 metres de llar-
gada per 23 d’amplada, la força motriu 
és de 250 cavalls, dels quals se n’aprofi-
taven uns 100.

En la visita, el va acompanyar el direc-
tor, Josep Castellet, el qual era director 
des del 1883, segons va escriure el seu 
nét Josep Maria Castellet al Soroll de les 
Fonts 1. És probable que el 1883 sigui 

l’any quan Santiago Murillo va fundar la 
indústria. El 1886 va donar d’alta 24 te-
lers mecànics, A més de director de la 
Sebastiana. Josep Castellet consta com 
a alcalde el 1892.

Primer van anar a les construccions an-
nexes a la nau principal. Explica que hi 
havia magatzems, cases pels directius i 
obrers, capella i hostal. Segons ell, una 
població petita i ben ordenada. El nom de 
la colònia era –segons Castellet indica al 
Soroll- perquè així denominaven la cam-
pana de la fàbrica.

Tot seguit va visitar la fàbrica de paper 
continu de la Vídua de Salvador Torras. 
Explica: <Notable per la seva situació 
panoràmica com pel crèdit dels seus 
productes, La força -segons l’època i el 
cabal- varia de 30 a 40 cavalls>. Prosse-
gueix: <He vist fer paper del millor que 
es pugui desitjar per l’edició d’un bon lli-
bre, cartolines i litografies>- Va felicitar 
la vídua de Salvador Torras i al director.

Després va estar al taller de construcció 
i reparació de maquinària de Sebastià 
Casas. D’ell explica: <És un dels me-
cànics més intel·ligents d’aquest país>. 
Havia vist funcionar màquines seves en 
diverses fàbriques totes a satisfacció 
dels seus clients. Va ser la darrera visita 
a Sant Joan les Fonts. Juliano Garcia del 
Real va tornar a Olot a visitar la fàbrica 
de garibaldines, boines i gorres de Ma-
nel Mas i la de Fills de Sacrest de filats 
i teixits Fills de Sacrest. En les darreres 
visites a Olot va tenir un guia en el jove 
escultor Celestí Devesa, nascut a Begu-
dà el 1868 i mort a Olot el 1935.

Crèdits de les imatges.

Imatges 1, 2, 3, 4 Anuarió Riera 1901 
/ Hemeroteca Nacional / Biblioteca 
Nacional de España.

Imatge fotografia de Sant Joan les 
Fonts. La Il·lustració Catalana, 31-
3-1894. Nº325 / Hemeroteca Nacio-
nal / Biblioteca Nacional de España.

Els viatges d’en Quim

 ELS VIATGES D’EN QUIM /  VIATGE A BRASIL

PER JOAQUIM FERRER

FA UNS CUANTS ANYS, AL VISITAR 
LA NOSTRA FAMILIA AL URUGUAI 
AMB ELS MEUS SOGRES EN CASI-
MIRO I LA TERESA, VAREM DECI-
DIR QUE VISITARIEM LA PART SUD 
DEL BRASIL, PAIS QUE JA CONEI-
XIEM I PER LA SEVA BELLESSA NO 
DUBTAVEN ELS AGRADARIA, COM 
AIXI VA SER.
La entrada al pais la varem fer per Rio de 
Janeiro, una de les ciutats mes bonicas 
que conec, on es troban el mar i la mon-
tanya amb una vegetacio tropical exube-
rant. A Rio hi varem passar els primers 
dias del viatge, anan a visitar “el morro 
Pan de Azucar”, d’on teniem unas vistas 
molt macas de la Badia de Guanabara i 
de platjas tan reconegudas com Botafo-
go, al fondo es podia veura un altre de les 
icones de la ciutat, el Cerro del Corcova-
do on s’hi alça la gran estatua del Cristo 
Redentor. Varem passejar per el passeig 
voramar de la platja de Copacabana, per 
el bonic jardi botanic, i varem anar a veura 
un show de samba.

Rio, per contra de ser una ciutat tan bo-
nica, per visitarla, es te d’anar sense por, 
pero en molt de compte perque tambe 
es coneguda per els alts nivells de delin-
cuencia qu’hi ha, em refereixo als roba-
taris de carteras, bolsos, etc... En acabar 
la visita, lloguem un cotxe i ens possem 
en marxa cap a les cataratas de Iguazu, 
a uns 1.500 km de distancia. A pocs km 
de Rio i enmitg d’uns paratges naturals 
molt bonics, es troba la ciutat de Petro-
polis, on visitem el palau que feia de resi-
dencia d’estiu als emperadors del Brasil, 
continuem cami, i veiem uns cartells que 
indiquen el Parc Nacional de Itatiaia, on 
ens hi quedem un dia complet per veura 
uns salts d’aigua i fer unas petitas cami-
nadetas entre la frondosa vegetacio, con-
tinuem cami, i en arribar a la poblacio de 
Guaratingueta, deixem provisionalment 
la carretera a Iguazu i en dirigim cap a la 

costa per recorrer la bahia de Angra Dos 
Reis, qu’ens habien recomanat molt. La 
carretera fins a la costa, podia esser per-
fectament un parc nacional, dons ens tro-
bem amb molta verdor i un gran floriment 
a les montanyas qu’ens envolten, quedem 
merevellats. Arribem a la ciutat colonial – 
portuguessa de Parati, que durant l’epoca 
colonial va esser el port exportador d’or 
mes important del Brasil. Te un precios 
casc antic molt ben conservat. Ens hi va-
rem quedar un parell de dias en els que 
varem fer excursions en vaixell per las 
islas de la badia, tot prenen uns banys en 
aquestas aiguas tropicals tan calentas. 
Tornem a la carretera que’ns dura fins a 
les cataratas fent nit a les poblacions de 
Sorocaba, Ourinho i Cascavel i finalment 
arribem a la ciutat de Foz de Iguazu, por-
ta per visitar les famosas cataratas.

Durant el recorregut per les carreteras 
brasileras me va impressionar la extre-
mada amabilitat dels camioners, dons 
cuant veien un cotxe, s’arraconaven i po-
sant l’intermitent et donaven pas, gairabe 
tots. Tambe dels molts restaurants que 
anavem troban al llarg de les carreteras 
nacionals, on anunciaven “Espeto Corri-
do”, es a dir, agafavem taula i uns cama-
rers que portaven uns ferros de fer carn a 
l’ast, anaven passant per las taulas amb 
tot tipus de carns, ens servien la classe 
de carn que voliem, cuant en teniem prou 
possavem un dau vermell i aixi per la nos-
tra taula ja no passaven, indicant que en 
teniem prou.

Les cataratas de Iguazu es localitzen al 
riu Iguazu que fa de frontera entre Argen-
tina i Brasil, i es poden visitar desde els 
dos paissos, i curiosament la majoria dels 
275 salts d’aigua que tenen, estan ubicats 
a Argentina, i es diu que Argentina hi pos-
se les cataratas i Brasil n’obte las millors 
vistas, i aixi es. Per visitarlas hi ha uns cu-
ants km de pasarel.las que passan per els 
salts mes espectaculars com ara el mes 
conegut “la Garganta del Diablo”, don el 
mirador situat a pocs metres et deixa ben 
xop. Hi fan excursions en lanxas arriban 
fins a tocar dels salts d’aigua, tambe re-
correguts en helicopter, que varem fer, i 

diria qu’es 
i m p re s -
cindible de 
fel, ja que es 
te una bonica vista de 
tot el conjunt de salts 
que abarca casi 4 km de 
llargada.

Varem visitar el punt de troba-
da de 3 nacions (Argenti- na, Bra-
sil i Paraguay), on tambe s’ajuntan 2 
rius el Parana i el Iguazu. Tambe varem 
anar a la ciutat fronterera Ciudad del Este 
a Paraguai, essent un port franc sense 
impostos i finalment varem visitar la re-
presa hidroelectrica binacional (Brasil i 
Paraguai) de Itaipu, sobre el riu Parana, 
es una de les mes grans del mon.

En el cami de retorn, reculem fins a Cas-
cavel i alla agafem una altre carretera 
qu’ens portara a Curitiba, on passarem 
un parell de dias en aquesta bonica ciu-
tat, capital del estat de Parana, aquí a 
diferencia de Rio no sembla qu’estiguem 
al Brasil, dons tot es net, pulcre, ben or-
denat, i no es veu apenas poblacio negra, 
estem en un dels estats mes industria-
litzats de Brasil, on van inmigrar molts 
alemanys, Deixem Curitiba i ens dirigim 
cap a la costa a Guaratuba – Joinville i Ita-
jaí, des d’on varem anar a visitar la ciutat 
de Blumenau, nom totalment alemany i 
ciutat famosa per mantenir les costums 
alemanyas dels seus colonitzadors.

I acabem el viatge i entreguem el cotxe 
de lloguer a Florianopolis (Isla de San-
ta Caterina), despres de passar 4 dias 
de relax en aquet lloc totalment turistic, 
amb bonas platjas i urbanitzacions de 
segonas residencias, lloc conegut per els 
seus plats de gambes i marisc. Finalment 
i amb autobus varem anar a Montevideo 
per retrobarnos amb la familia de Santjo-
anencs que hi varen emigrar fa una bona 
colla d’anys, en Joan Tane, la Maria Fage-
da, i la seva filla Concepcio i el marit Jau-
me, habent fet un viatge del que els meus 
sogras van quedar encantats, al menys es 
el que me varen dir.

VIATGE AL BRASIL



Maria Dolores 
Montoya Diaz
La Maria Dolores ens rep asseguda al 
sofà amb un manta que li tapa les cames. 
Ens diu que està molt còmode i que no 
li fa mal res; que no hi sent del tot i que 
cada vegada hi veu menys, que va mar-
xant. Actualment no surt de casa però es 
mou per les habitacions tota sola, passa 
hores al pati del darrera acompanyada 
d’un gosset que segons ella és molt cari-
nyós. Viu amb la seva filla, qui ens acom-
panya durant tota l’entrevista.

- Quin és el seu secret per arribar als 
100 anys amb aquesta salut de ferro? 
Menjar, viure i treballar. Vaig treballar 
molts anys en una Fàbrica metal·lúrgica. 

- S’ha cuidat sempre? Quina és la seva 
alimentació? Avui he dinat peus de porc 
i un gotet de vi. Jo sempre he cuidat el 
que menjo. He tingut moments difícils; la 
Guerra civil va ser molt dura –sobretot a 
Almeria- però la vida va continuar. Abans 
i després de la Guerra mai vaig passar 
gana.

100 ANYS I 5 MESOS.

-Es viu millor ara o abans? Abans es vi-
via millor perquè ara hi ha més misèria.. 
Veig que falta treball pels joves i això és 
molt trist. Abans anaves a qualsevol lloc 
i et donaven feina.
De fet jo no surto de casa però veig la te-
levisió i veig coses que no m’agraden.

-Què mira a la TV? Els polítics com es 
barallen i jo a vegades els envio a fregir 
espàrrecs. 

- La gent era més feliç? Si. Ara tot esta 
“revuelto”. Hi ha poca gent feliç. Crec 
que actualment hi ha molta gent trista. 
L’atur que afecta a la gent jove està fent 
molt mal. 

- Ha aprofitat la vida intensament? No, 
perquè he treballat molt.

- Vostè és revesàvia. Quins consells dóna 
a les seves netes sobre el futur i la vida? 
Cap ni un. Cadascú que faci el que vulgui 
i que prenguin nota –si volen- d’allò que 
els dic.

- Després de 100 anys i vist amb pers-
pectiva, hauria canviat alguna cosa de la 
seva vida?
Ara m’agradaria tenir uns 20 anys. Si po-
gués canviar el temps m’agradaria tor-
nar a ser jove, i reviure la vida d’una altra 
manera.

- Quin és el millor moment de la seva 
vida? Ja ni me’n recordo. Ara ja no es-
tic pels records (riu). He tingut més mo-
ments dolents que bons, per això prefe-
reixo no recordar. Cent anys donen per 
molt, i hi ha un munt de moments durs. 
Una vegada vaig arribar a les mans amb 
un falangista del meu poble, que volia 
veure com les nenes ens banyàvem en 
unes dutxes públiques instal·lades al 
nostre barri. M’hi vaig encarar, li vaig 
esgarrapar la cara i li vaig arrencar els 
botons de la camisa. Va ser una època 
terrible però vaig saber estar al meu lloc. 

Gràcies Maria Dolores per convidar-nos a 
casa seva. 

L’ENTREVISTA / MARIA DOLORES MONTOYA DIAZ

NATURAL DE ALMERIA, FA SET 
ANYS QUE VIU A SANT JOAN LES 
FONTS. ACABA DE FER 100 ANYS 
I GAUDEIX DE MOLT BONA SALUT. 
ENS HA OBERT LES PORTES DE 
CASA SEVA PER CONVERSAR SO-
BRE LA VIDA.
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El guateque de  
Ràdio Sant Joan 
2017 CRISTINA I LOS STOPS

JA TENIM CONVIDAT YEYÉ PEL 
GUATEQUE D’AQUEST 2017 I ES 
TRACTA LA DE CRISTINA I LOS 
STOPS QUE VINDRÀ ACOMPA-
NYADA DE LA SEVA FILLA QUE 
TAMBÉ ES DEDICA AL MÓN DE LA 
MÚSICA. DURANT EL CONCERT –
QUE ENCARA NO TÉ DATA DE CE-
LEBRACIÓ PERÒ QUE SERÀ PELS 
VOLTS DE SETMANA SANTA- ES 
RECODARAN CANÇONS TAN 
CONEGUDES COM “TRES COSAS 
HAY EN LA VIDA”, “EL TURISTA 
1.999.999”, “YO TE DARÉ”, “VIVA 
LA VIDA”, ENTRE D’ALTRES.

-Com serà el concert que faràs a Sant 
Joan les Fonts?
El meu concert serà des del “cariño” evi-
dentment, i recordant els concerts dels 
anys 60.

- Quines seran les cançons que podrem 
escoltar?
Intentaré cantar totes les cançons més 
conegudes del meu repartori.

- No sabiem que la teva filla també can-
tava.De fet, tindrem la oportunitat de 
coneixre-la en aquest concert. Què ens 
pots dir d’ella?
Tothom diu que canta millor que jo. Crec 
que passareu una estona molt agradable 
amb totes dues a l’escenari.

- Coneixes Sant Joan les Fonts i la Gar-
rotxa?
No conec el vostre poble, però moltís-
sima gent m’ha dit que és preciós. Per 

això tinc moltes ganes de coneixer’l i per 
descomptat la seva gent.

Què en penses de la música actual?
La música sempre és i serà actualitat, i 
a mi m’agrada la d’abans i la d’ara, per 
això sempre dic “VISCA LA MÚSICA”.

- Què trobes a faltar d’aquells anys?
No trobo a faltar res (bé… la joventut) je-
jeje. Però la vida continua i és maravellós 
seguir vivint.

- T’agradaven els guateques?
Els guateques m’encantaven. Els vaig 
poder disfrutar poc perquè va ser el 
temps en què jo tenia molta feina.

- Et consideres una “chica yeye”?
Em considero una “chica SÚPER yeyé”.

Crisitina, que en realitat es diu Maria del Carmen 
Arévalo Latorre es va fer famosa en el món de la 
música dels anys 60 i 70 després de participar 
en concursos de radio i festivals de la cancó. El 
seu primer èxit va arribar l’any 1966 amb la cancó 
“Tres cosas hay en la vida”. Després de deixar als 
“Stops” va començar una carrera en solitari plena 
d’èxits: “cambiemos el color del cielo”, concierto 
para una voz”… Poc després es va retirar del món 
artístic per obrir el su propi negoci i dedicar-se a 
tenir cura de la seva filla.

L’any 1973 va tornar amb “las calles mojadas”, 
“eternamente enamorada”, etc. No deixarà de pu-
blicar treballs i participar de concerts fins l’actu-
alitat.

L’ENTREVISTA / RÀDIO SANT JOAN
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10è aniversari de 
Garrotxilàndia
AMB EL PAS DELS ANYS "GARROTXILÀNDIA" S'HA CONVERTIT EN UN DOCU-
MENT HISTÒRIC DE GRAN VALOR, QUE INMORTALITZA UNA ÈPOCA I UNA GENT.

Ja han passat deu anys de l'estrena de 
"Garrotxilàndia", la primera pel·lícula 
de Sant Joan les Fonts, amb personat-
ges i escenaris propis de la nostra loca-
litat. Com recordareu, va ser tot un èxit 
de participació i repercusió mediàtica 
que va extendre's més enllà del poble. 
Es va projectar a Sant Joan, Olot, Besa-
lú, Banyoles, Girona i Figueres, malgrat 
que inicialment fou concebuda com un 
producte de consum santjoanenc, sense 
pretendre agradar a altres poblacions o 
comarques dels voltants. 

Però l'autenticitat i la il·lusió de l'equip 
dsel film varen ser determinants per es-
devenir un "fenòmen social". Mitjans de 
comunicació de tot el país (El Periodico, 
l'interviu, OTV, El Puny, El Diari de Giro-
na, TV3, RAC1, catalunya Ràdio...) varen 
fer-se ressó no només de l'estrena sinó 
també de la grabació d'algunes de les 
escenes, principalment d'aquelles on es 
comptava amb major nombre de veïns.

No es tractava d'un producte fet per pro-
fessionals, ni pensat per un públic cinèfil 
sinó d'un projecte que divertís i retratés 
el Sant Joan les Fonts de l'any 2006.
Josep Roca, director de la pel·lícula, ja 
va advertir fa deu anys que "Garrotxilàn-
dia" aniria guanyant valor amb el pas del 
temps. D'una banda perdria certa gràcia 
perquè els cànnons de l'humor i el cine-
ma van canviant, però per una altre costat 
guanyaria en valor històric i documental. 
És la primera vegada que Sant Joan les 
Fonts queda retratada d'una manera tan 
complerta i des de tants punts de vista, 
on totes les generacions i tots els espais 
més característics hi tenen cabuda.

Si torneu a visionar la pel·lícula a través 
del DVD, veureu que alguns veïns i veïnes 
que hi surten ja ens han deixat. Alguns 
d'ells no eren protagonistes però im-
pacta i emociona veure la seva aportació 
-per petita que fos- en un segon pla, "fent 
piló" o simplement somrient a càmara. I 
és que la grandesa de "Garrotxilàndia" 
és i serà la seva gent, tots i cadascun 
dels protagonistes, sigui quin sigui el seu 
paper. Segons Josep Roca, director de la 
pel·lícula, "l'any 2006 varem deixar una 
emprenta molt especial del nostre ADN 
a les futures generacions, una fotografia 
en moviment de com erem nosaltres i 
com ens divertíem."

CURIOSITATS DE GARROTXILÀNDIA

* Els responsables dels cinemes d'Olot 
no recordàven un èxit de públic tan gran 
des de Titanic.

* Inicialmentel el paper de l'alcalde que 
interpreta Toni Golet l'havia de fer el pro-
pi Joan Espona. De totes maneres final-
ment va acabar sortint en una altra de 
les escenes.

* Garrotxilàdia té el poder de captivar als 
més menuts, especialment `gràcies s 
les seves cançons. Hi ha pares que ens 
han confirmat que els seus fills saben de 
memòria tots els diàlegs de la pel·lícula.

* "Teatre de guerrilla" va actuar gratis 
igual que la resta d'actors i equip del 
film.

* El DVD de "Garrotxilàndia" està ple 
d'imatges inèdites. Per exemple, quan 
els protagonistes actuen a la plaça du-
rant la revetlla de Sant Joan de l'any 
2005 es poden veure els veïns i veïnes 
ballant al ritme de la música.

* El TN de TV3  va donar cobertura a l'es-
trena de "garrotxilàndia" com una de les 
seves notícies més destacades del dia, 
amb presència al 3/24 cada mitja hora.

* L'actual Conseller de cultura "Santi 
Vila" va assistir a l'estrena de la pel·lícu-
la al centre sociocultural de Sant Joan.

* El nom de "Garrotxilàndia" se li va 
ocorrer a Jordi Serrat.

* Només una persona -que ara és mor-
ta- va declinar aparèixer al film. La res-
ta d'actors i extres varen dir que sí a la 
primera.

CELEBRA ELS 10 ANYS DE GAR-
ROTXILÀNDIA I ACONSEGUEIX 
GRATIS EL DVD DE LA PEL·LÍCULA
Retalla aquest cupó i porta’l a 
l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts; Rebràs un DVD original tal i 
com es va editar l’any 2007.
 
* Regal vàlid fins a exhaurir existències.
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Joan Llensa

ACABA DE PUBLICAR  “TODO LO 
QUE NO PUEDES VER”, A LA PLA-
TAFORMA D’AMAZON. UN TRE-
BALL QUE RECULL GRAN PART DE 
LA SEVA OBRA COM A AUTOR.
Joan Llensa porta molts anys inventant his-
tòries, des del seu blog o des de les seves 
participacions en concursos i reculls liter-
rais. Ara acaba de publicar un llibre de contes 
de ciencia ficció i terror, amb les il·lustra-
cions del seu fill Ivan Llensa i un pròleg de 
l’escriptor d’èxit, Jorge Magano.

 Alguns d’aquests relats tenen com escenari 
o s’inspiren amb Sant Joan les Fonts, la qual 
cosa confirma que vivim en un poble que no 
deixa indiferent a ningú, i menys als caçadors 
d’històries com en Joan.Pastisseria. On-line 
a la botiga de l’AFANOC.

ESCRIPTOR DE RELATS I CONTES

L’ENTREVISTA / JOAN LLENSA

- Que l’autor del llibre “Todo lo que no 
puedes ver”  sigui santjoanenc és un 
molt bon motiu per comprar-lo, però 
quines altres raons podem trobar?
Sé que pot sonar molt típic, però la raó 
principal hauria de ser la de voler passar 
una bona estona gaudint de la lectura. 
Les histories que hi trobareu i els seus 
protagonistes ens parlen venjança, de 
curiositat, de llegendes, d’immortali-
tat, de societat... Són contes creats per 
llegir-los amb la ment oberta i atents a 
aquells petits detalls que els uneixen a 
nosaltres mateixos. Al tractar-se d’his-
tòries curtes, és possible anar llegint-les 
al ritme que dicta a cadascuna, sense 
preses o a to drap. A més, heu de pensar 
que molts dels relats estan ambientats 
a la nostra comarca, i això fa que sigui 
molt senzill situar-nos en un espai que 
coneixem i un al·licient extra. 
I, per descomptat, no em puc oblidar de 
mencionar que entre lectura i lectura 
podreu anar gaudint de les il·lustracions 
que l’Ivan, el meu fill, ha realitzat expres-
sament per al llibre. Un luxe!

- On es pot comprar?
El podeu trobar a llibreries de la comar-
ca com a la Llibreria Sant Joan (Galeries 

comercials cisteller), a la Drac d’Olot, o 
si ho preferiu, per internet a la platafor-
ma d’Amazon en format físic i digital.

- Quins són els contes imprescindibles 
de la teva col·lecció?
Tot i que em seria totalment impossible 
prescindir de cap, tinc una especial pre-
dilecció per: “Vecinos infames”, un visió 
una mica fosca del que es pot amagar al 
costat de casa i que explora la curiositat 
humana envers al que fan els demés. Un 
altre és “Yo lo escribiré”, que converteix 
Olot en un escenari apocalíptic després 
que arreu del món sigui sacsejat per ter-
ratrèmols i s’hagin despertat volcans. O 
“En la orilla”, que ens parla de l’amor 
d’un santjoanenc amb un ésser del folk-
lore català durant la nit de la revetlla 
Sant Joan, després de l’actuació de les 
Dones d’aigua.

- Per què terror, misteri, ciència fic-
ció...? vols centrar-te en aquest gène-
re? 
Perquè m’hi sento molt còmode. I... d’ai-
xò es tracta. Penso que tots els contes 
clàssics que ens explicaven de petits 
(Caputxeta, Tres porquets, Patufet...) 
tenen aquella espurna de por, d’adverti-

ment, aquell doble sentit que fa que es 
quedin bellugant  dins el cap. De totes 
maneres, m’agrada beure de cada gè-
nere sense pensar en exclusiva en un de 
concret.
Centrar-me en un gènere? No m’ho he 
plantejat, però crec que no. El que vull 
fer és mostrar als demés que les coses 
no són blanques o negres, entremig hi 
podem trobar una infinitat de variants 
impressionant. No tot es bo o dolent. No-
més s’ha de voler veure-ho tot des d’una 
perspectiva diferent. I això és el que 
pretenc mostrar en les meves histories 
independentment de quin sigui l’embol-
call.

- Viure en una comarca tan característica 
com la Garrotxa, t’inspira especialment o 
és cosa teva?
Viure a la Garrotxa és sens dubte una 
font d’inspiració constant, especial i ina-
cabable. Tinc la sort de viure en una co-
marca plena de llegendes, de gent pecu-
liar i d’indrets de conte de fades. No em 
cansaré mai de recomanar a tothom que 
ha de venir a la Garrotxa. Simplement és 
especial. Només cal sortir de casa i anar 
a fer un tomb, suficient per desconnec-
tar de la rutina i deixar-se portar per la 
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LA MEVA SALUT ÉS UN ESPAI DI-
GITAL PERSONAL I INTRANSFERI-
BLE, DE CONSULTA I DE RELACIÓ, 
QUE PERMET A LA CIUTADANIA 
DISPOSAR, D’UNA FORMA SE-
GURA, DE LA SEVA INFORMACIÓ 
PERSONAL DE SALUT I D’ALTRES 
SERVEIS EN LÍNIA PER FER TRÀ-
MITS, CONSULTES I TENIR CURA 
DE LA SEVA SALUT. 
El lloc web lamevasalut.gencat.cat   de 
moment inclou dades dels informes mè-
dics, vacunes, diagnòstics, pla de medi-
cació actiu, últimes voluntats, informaci-
ons com ara la llista d’espera d’algunes 
intervencions si la persona s’ha d’inter-
venir d’un procediment garantit o bé l’ac-
cés a la E-consulta.

També disposarà d’informació en la seva 
agenda personal de les visites i proves 
que tingui programades a l’atenció pri-
mària de salut i poc a poc s’aniran incor-
porant altres informacions.

És molt útil per malalts crònics, per po-
tenciar l’auto-responsabilització dels pa-
cients i dels cuidadors amb la seva salut 
i fomentar l’autocura. 

imaginació. Els boscos que ens rodegen, 
les fonts, els volcans i també els mo-
numents de gran valor que tenim. Però 
també el indrets quotidians del nostre 
dia com la fleca, la carnisseria, el parc o 
la plaça Major, són una font inesgotable 
d’històries de vida.

- Sant Joan les Fonts és l’escenari d’al-
guns dels teus relats. Quins llocs del 
nostre poble  consideres que mereixen 
l’atenció dels teus protagonistes? I per 
què?Sant Joan és un poble amb encant 
que enamora. I com a tal, està farcit de 
llocs dignes de ser l’escenari d’històries.
Vaig fer servir el Molí Fondo i la cataracta 
com a escenari per al conte “En la ori-
lla”, per ser el punt perfecte que uneix la 
realitat amb la fantasia. Qui pot dubtar, 
assegut en una de les pedres basàlti-
ques, que aquell paratge és essencial-
ment màgic? Com allà, tenim la fortuna 
de poder disposar d’un llegat patrimoni-
al, històric i natural ben divers que me-
reix ser honorat.

- Quins són els teus referents? 
Un dels autors que més em va marcar 
va ser Stephen King. La manera com 
es mou entre les pors que més ens fan 
patir em va captivar des de ben jove. Se-
guint-lo de ben a la vora Dean Koontz o 
Edgar Allan Poe, també han estat bons 
pilars literaris.

- Quan es parla de terror, la realitat 
també supera la ficció?
Per descomptat que sí! La realitat sem-

pre supera la ficció. I la ficció sempre té 
com a referent la realitat. I el terror no 
és menys. Aquí podríem entrar en un 
debat força extens sobre què és la re-
alitat? Per un nen que viu la guerra de 
Síria, cada dia sobreviu al terror que por 
arribar en forma de bomba, de tret. Un 
enamorat que es posa la soga al coll per-
què no entén que l’altre no li correspon, 
també sent por. La inquietud de veure’s 
sol, la por al fracàs, a no ser acceptat 
en la societat, a pensar diferent i fins a 
un llarguíssim etcètera, són mostres del 
verdader terror que sentim tots. Són les 
pors que ens fan lluitar per aconseguir el 
que volem o ens arrauleixen esporuguits 
en una cantonada.

- Parla’ns dels teus projectes de futur? 
La veritat és que no en puc parlar gaire, 
però com que ara no ens escolta ningú... 
Al mes de febrer un dels meus contes 
formarà part de l’antologia “Londres”, de 
MAR Editor. També puc avançar que es-
tem enllestint un projecte literari benèfic 
amb noms molt coneguts de la comarca 
de cara al Sant Jordi’17. A més, aquest 
any que entrem i si no hi ha cap impre-
vist, podré donar el tret de sortida a la 
primera novel·la crossover d’una saga de 
misteri i amor amb grans dosis de màgia 
ambientada a la Garrotxa i amb escena-
ris molt coneguts de St. Joan. Però d’això 
millor en parlarem un altra dia. ;)
Moltes gràcies per una entrevista tan 
acollidora.

Espero que gaudiu de la lectura!

L’ENTREVISTA / JOAN LLENSA ÀREA BÀSICA DE SALUT

Per accedir a la vostra carpeta personal 
de salut només cal que disposeu de cer-
tificat digital o bé d’un correu electrònic i 
telèfon mòbil. Haureu de fer la sol·licitud 
al vostre Centre d’atenció primària cor-
responent, presentant la tarja individual 
i el DNI. Un cop signada la petició, rebreu 
al mòbil un sms amb la clau d’accés per 
activar l’enllaç que rebreu al vostre cor-
reu electrònic.

Què és e Consulta? 

Un dels serveis que s’ofereix en activar 
LMS és el de l’eConsulta. Aquest espai 
és una eina de consulta no presencial 
entre ciutadà i professional de salut –en 
un inici se centrarà en metge i infer-
mera– que complementa l’atenció pre-
sencial. Aquesta nova funcionalitat crea 
un nou canal de comunicació àgil per 
resoldre necessitats del ciutadà que no 
requereixin que professional i pacient 
comparteixin espai i temps. 

L’eConsulta és també una eina de comu-
nicació segura, integrada a La Meva Sa-

lut, que facilitarà l’accés dels ciutadans 
al sistema sanitari i donarà resposta 
a una part de la demanda assistencial 
sense concertar entrevistes presencials, 
amb l’estalvi de tràmits i temps que això 
suposa per a la ciutadania i els profes-
sionals. És, per tant, una nova forma de 
comunicació entre ciutadà i professional, 
i que s’afegeix als canals de comunicació 
ja existents.

PER TENIR MÉS INFORMACIÓ:

Podeu accedir a tota la informació 
referent a LA MEVA SALUT des de 
la pàgina de la Generalitat de Ca-
talunya 

(http://ticsalut.gencat.cat/ca/pro-
jectes_estrategics/canal_perso-
nal_de_salut/) o directament des 
del vostre centre d’atenció primària 
on el personal d’atenció al ciutadà 
us informarà i ajudarà amb tots els 
tràmits necessaris.

Per accedir a LMS calen els següents requisits:

La Meva 
Salut
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Núria Payola
CAMPIONA DEL MÓN JÚNIOR EN 
100 COMBINADA DE SALVAMENT

L’ENTREVISTA / NÚRIA PAYOLA

CONVERSEM AMB LA NEDADORA 
DEL C.P. SANTJOANENC, NÚRIA 
PAYOLA, QUE AQUEST ESTIU HA 
ACONSEGUIT UNA FITA HISTÒRI-
CA PEL CLUB QUE REPRESENTA 
I QUE LA CONVERTEIX AMB UNA 
DE LES ESPORTISTES CATALANES 
DE L’ANY. ENTRE LES MARQUES 
ACONSEGUIDES AL MUNDIAL 
CELEBRAT A EINDOVEN, DESTA-
QUEN: CAMPIONA DEL MÓN EN 
100 COMBINADA DE SALVAMENT, 
BRONZE EN ELS 200 METRES NA-
TACIÓ AMB OSBTACLES, QUARTA 
EN 50 METRES EN REMOLC DE 
MANIQUÍ, CINQUÈ LLOC EN ELS 
200 SUPERSOCORRISTA, I UN 
QUINZÈ LLOC EN 100 ALETES.

- Quan et decideixes pel salvament i què 
et fa prendre la decisió?
Quan jo era molt petita feia natació i un 
dia va venir la Gemma, la meva entrena-
dora ens va venir a fer una xerrada so-
bre el salvament, ens va explicar en que 
consistia, el material que s’utilitzava.. Ho 
vaig trobar un esport molt atractiu i de 
seguida ho vaig voler provar, no em va 
caldre res més per enganxar-mi.

- En què es diferencia respecte de les 
altres modalitats de natació?
És molt diferent que la natació ja que 
amb natació només utilitzes el teu cos, 
en canvi amb salvament tens el mani-
quins, les aletes, el flopi.. També he de 
dir que és molt més dur ja que el materi-
al que utilitzem pesa molt i és molt difícil 
d’arrossegar.

- Quantes hores entrenes al dia? Sem-
pre dins de l’aigua?
Entreno unes 4-5 hores diaries. Cada dia 
faig 4 hores d’aigua i tres dies a la set-
mana a part de l’aigua faig 1 hora de físic.

- Com t’organitzes el dia i la setmana?
Aquest any ho tinc molt fàcil d’organit-
zarme ja que estudio a partir de les 18:30 
i em queda pràcticament tot el dia lliu-
re per entrenar. Això m’ha anat molt bé 
per poder fer doble sessió i poder tenir 
temps de recuperar-me entre elles.

- Quins recolzaments tens?
Tinc molts de recolzaments. La meva 
família sempre m’ha recolzat i animat, 
em venen a veure a les competicions, a 
campionats, em porten a entrenar sem-
pre. Els meus amics i amigues també 
m’han animat sempre, es precupen per 
les competicions que tinc, pels resultats 
que obtinc, abans d’un campionat impor-
tant solen venir a donar-me ànims. I la 
meva entrenadora sempre ha cregut en 
mi, des del primer moment va voler en-

trenar-me i gràcies a ella estic on estic i 
això només és el principi.

- Quins són els teus objectius a curt i 
llarg termini?
Els meus objectius a curt termini són 
anar als World Games aquest any i als 
campionats d’Europa. Anar als World 
Games serà el més difícil ja que són en 
cateroria Absoluta i jo soc Júnior però 
amb entrenament i esforç crec que ho 
puc acosneguir.

I a llarg terminin no m’he plantejat cap 
objectiu de moment, suposo que cada 
any aniran sortin més campionats i més 
coses importants i l’objectiu serà arribar 
al màxim lluny possible.

- A què et vols dedicar professionalment?
La veritat és que encara no ho se, no en 
tinc ni idea.

- Practiques algun altre esport?
A part de salvament i socorrisme també 
faig natació però la meva prioritat és el 
salvament.

-I a partir de demà, quin és el següent 
campionat que tens a la vista?
El següent campionat és el campionat 
d’espanya que és al Febrer, és el primer 
campionat de la temporada i l’espero 
amb moltes ganes.

- Recomanes als nostres lectors nedar 
cada dia? Per què?
Diuen que nedar va molt bé i és molt im-
portant així que si que els i recomanaria, 
a mi per exemple m’ajuda molt a desco-
nectar si estic estressada.
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POESIES DEDICADES A SANT JOAN LES FONTS / ESTEVE FONT

Poesies dedicades
AMB AQUESTA NOVA SECCIÓ -QUE ESPEREM TINGUI CONTINUÏTAT- 
VOLEM ANIMAR ALS NOSTRES LECTORS PERQUÈ ENS ENVIEU POESI-
ES DE LA VOSTRA COLLITA, QUE PARLIN DE SANT JOAN, DELS SEUS 
RACONS, DE LA SEVA GENT, ETC... EN DEFINITIVA, DE LES EMOCIONS 
DE VIURE AL NOSTRE POBLE. 

Prop d’Olot, i al costat del Fluvià,

n’hi ha una vall de camps florits de blanc:
n´és la vall de Begudà.

Santa Eulàlia n’és Patrona,

Sant Cosme l’hereu,

Sant Damià el seu germà,

i si tirem avall, castellfollit hi podem trobar:
un poble petit, molt ben construït

damunt d’un vasalt.

Per patró Sant Salvador,

i si mirem amunt, 

Sant Esteve del Món exclamant-se:
esteu de joiosos la vall de Begudà;

que al cim del món res hi arriba, 
sols el sol eixent i la tramuntana.

A SANT JOAN LES FONTS

A.E. La Canya
AQUESTA TEMPORADA QUE COMENÇA, ESTEM CONTENTS!!!!!  
LA GRAN NOVETAT, ÉS EL CAMP DE GESPA ARTIFICIAL DE FUTBOL 7 
GRÀCIES A L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS.
Entre tots, podem estar orgullosos de les nostres instal·lacions que tenen molt bones 
perspectives de futur.

MÉS BONES NOTICIES, l’esponsor principal del nostres equips (L’AGRUPACIO) ens ha 
comunicat la continuïtat del seu patrocini fins la temporada 2020, estem molt contents 
d’aquest acord, amb aquesta continuïtat podrem lluir aquest patrocini en les segones 
equipacions de totes les categories !!!!!. 

Recordeu que la nostre pàgina Web és viva gràcies a l’aportació de tots. Hi trobareu 
tota la actualitzada del que succeeix en el nostre club. Fins ara ha rebut un total de 
12.148 visites. I no oblideu que també tenim compte de twitter.

PRESENTACIÓ 
DELS EQUIPS  
DE LA TEMPORADA 
2016-2017

Inaugurem la secció amb 
l’Esteve Font de Begudà.
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Records
RECORDS / XAVIER VINYES, MANEL SOLER, ROSER ROCA, CARME REIXACH, Mª TERESA VILA

SEGUIM BUSCANT FOTOGRAFIES ANTIGUES -O NO TAN ANTI-
GUES- QUE SORPRENGUIN, EMOCIONIN, ENS FACIN VIATJAR 
EN EL TEMPS, RECORDANT, IDENTIFICANT I HOMENATJANT A 
PERSONES, GENERACIONS, O ÈPOQUES.

Mas de Cisteller, antigament Mas Barb. Anys 80. Cedida per Manel Soler

Bartomeu Espadalé, Jordi Sucarrats, Lluis Sarquella, Raimon 
Coma, Miquel Corominas, Agustí Soy, Delfí, noi de Begudà, Joan Rodeja.

Joan Reixach, Lluis Bartrina, Miquel Roca, Josep Desmiquels, 
Miquel Grabulosa, pintor de garatge Baus, Antoni Fernandez.

Quinta del 69. Fotografia cedida per Maria Teresa Vila

Plaça major. Dia 3 d’agost de l’any 1952. 
Cedida per Carme Reixach

Faustina Reixach, Fausto Reixach, Maria Reixach i 
Carme Reixach.

Veïnat de Rossinyol. 1925. Cedida per Manel Soler

Festa Major de l’any 1949. Cedida per Carme Reixach

Faust Reixach, Miquel Verdaguer, Josep Orri, Fermí Jordà.

Construcció de la Caserna de la Gurdia civil. 1952. Cedida per Roser Roca

Joan Danés, Ricard Colldecarrera, Josep Grabulosa, Xavier Xiqués, Joan Casas, Josep Callís, Josep Maria Danés, Josep 
Pujolar, Joan Coromina, Esteve Juanola, Josep García.

Albert Coromina, Pere Plana, Gregori Belsa, Josep Morera, Josep Juanola, Josep Planella, Josep Maria Ortuño, Manel Anglada.

Grup de joves del C.P.S. Dia 15 de juny de l’any 1985. Fotografia cedida per l’Arxiu fotogràfic de l’Ajuntament.

De 
cares al proper 

“Soroll” farem un espe-
cial dedicat a CASAMENTS. 

Si voleu compartir la fotogrfia del 
vostre casament –serem molts- po-
deu deixar-la a l’Ajuntament indicant 

nom, cognoms, any i lloc (esglèsia, etc.) 
Ha de ser una fotografia de la parella 
el dia del casament, sense ningú al 

voltant. No importa de quin any. 

Comptem amb la vostra col-
laboració. Gràcies.




