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Hola!
El primer semestre d'aquest 2017 ens ha deixat una notícia trista, la mort de la
nostra companya Dolors Anglada. Els companys de Redacció i lectors del "Soroll" hem gaudit durant molts números de les seves col·laboracions, buscant i
identificant fotos antigues del nostre poble, o contactant amb santjoanencs que
viuen fora.
Trobarem a faltar les seves ganes de fer poble. La Dolors era i serà per a nosaltres una santjoanenca exemplar, que no oblidarem i que sempre tindrem present
entre les pàgines d'aquesta Revista.
Gràcies per la teva generositat, amor i simpatia.
Fins sempre.
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DES DE TAULA DE L’ALCALDE / JOAN ESPONA

AMB EL MES DE JUNY ARRIBA
A LES NOSTRES MANS UN NOU
EXEMPLAR DE LA REVISTA SEMESTRAL EL SOROLL DE LES
FONTS, UN ESPAI PERFECTE
PER POSAR EN COMÚ LES INQUIETUDS I ÚLTIMES NOTÍCIES
DELS SANTJOANENCS I SANTJOANENQUES.
Des de fa un temps, el nostre equip de
govern està treballant per donar un tomb
al paisatge urbà i als espais verds de Sant
Joan les Fonts, amb l’objectiu de millorar
la qualitat de vida dels nostres habitants.
Accions destacades com l’aprofitament
de les plantes i flors del Sant Joan les
Flors (per a muntatges permanents i millorar l’enjardinament del nucli) o la presentació del jardí terapèutic de l’Hort del
Rector (en col·laboració amb els alumnes de l’Escola Castanyer per fomentar
el coneixement de les plantes remeieres), són actes que reforcen aquesta línia treball per consolidar la millora del
nostre entorn.
Volem que Sant Joan les Fonts esdevingui un indret que reforci els grans valors

paisatgístics, culturals i socials que tenim. Un municipi que vetlli per a la promoció, amb una estratègia vinculada als
espais verds, com el Randocroquis que
ben aviat presentarem, un itinerari per
diversos espais on, tant artistes com
visitants, podran inspirar-se i dibuixar
gràcies als paisatges únics que tenim.
El cultiu de plantes aromàtiques i medicinals que es realitza dia rere dia al
Parc de les Olors, respon als criteris
d’agricultura ecològica i al model de
desenvolupament rural sostenible que
des de l’Ajuntament estem promovent.
Projectes que posen en valor la riquesa
paisatgística del municipi, gràcies a la
consciència política de sostenibilitat que
es treballa i a l’atractiu natural que Sant

Joan les Fonts poseeix; amb la descoberta del tub volcànic i els blísters que
ens permeten comptar amb un espai
geològic monumental (inèdit a l’Europa
continental), i en conseqüència estem
arranjant l’espai Molí Fondo-Boscarró
per acollir els tècnics, escoles, universitats i turistes que el món volcànic està
atraient en aquest indret tant especial.
Com a alcalde del municipi, considero que la millor estratègia per créixer
és posar en valor tots aquells elements
d’interés que tenim, vetllant perquè esdevingui un indret que convidi a la gent
a visitar-nos, alhora que nosaltres ens hi
sentim a gust.
JOAN ESPONA I AGUSTÍN, L’alcalde.
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El Ple de
l’Ajuntament
de Sant Joan
les Fonts aprova la licitació
per la reforma
de la coberta del Pavelló
Municipal

En el ple d’aquest dilluns 20 de febrer, l’Ajuntament de Sant Joan les
Fonts va aprovar la licitació per dur
a terme el projecte de reforma de
la coberta del Pavelló del Club Poliesportiu Santjoanenc. Unes obres
necessàries per adequar dins la normativa actual aquestes instal·lacions
esportives. Es va autoritzar doncs, la
despesa de 402.157,17 € (IVA inclòs),
imputable a la partida 340 622.02 del
Pressupost Municipal en vigor. Es va
decidir disposar l'obertura del procediment de licitació mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d'adjudicació i tramesa ordinària,
i com a tal es publicarà l’anunci de
licitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al BOPG i al perfil
del contractant municipal, a l'efecte
d'obrir el termini de presentació de
sol·licituds de participació. Les previsions de finalitzacio de les obres es
pel mes de setembre.
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El Pont del Salt es va obrir al trànsit
el dimecres 12 d’abril a la tarda
Després de 10 setmanes de treballs es va obrir el trànsit viari al Pont del Salt de
Sant Joan les Fonts, en ambdues direccions, el passat dimecres 12 d’abril a la tarda.
El voral d'accés peatonal no es va
acabar al mateix moment de l'obertura del pont i encara s'hi treballa ja
que l’empresa elèctrica FECSA Endesa ha hagut de treure les torres
(per canalitzar i soterrar de la línea
elèctrica). Això ha comportat que en
moments puntuals s'hagi tallat un
carril per poder finalitzar les obres.
L’Alcalde de Sant Joan les Fonts,
destaca la importància d’haver seguit els terminis fixats, ja que sinó
fós perquè la companyia elèctrica no
ha finalitzat la seva part, les obres estarien perfectament finalitzades segons la previsió
realitzada. L'actuació ha consistit en l’ampliació del tauler del pont anterior per fer-lo
més ample i amb voral per a vianants i bicicarril, i la millora del traçat de corba de la
carretera per augmentar la seguretat al pont. Aquesta actuació permet millorar l'entrada al nucli de Sant Joan les Fonts i l'accés cap a La Canya. L’Ajuntament de Sant Joan les
Fonts està molt satisfet de poder reestablir el trànsit i tornar a la normalitat i agraeix
l’esforç tècnic per fer l’obra en el menor temps possible i la paciència dels vilatans per
poder dur a terme una obra d’aquesta magnitud.
El dia 9 de gener, es van iniciar les obres del Pont del Salt al municipi de Sant Joan les
Fonts. Aquesta infraestructura, que uneix el nucli del municipi amb Olot, la Vall de Bianya, la Canya i la urbanització Peracaula, és la porta d’entrada a Sant Joan les Fonts per
la zona nord-oest. Aquestes obres han suposat una notable millora en seguretat tant
per a vehicles com per als vianants que vulguin accedir a peu al municipi.
Les millores plantejades per a aquesta infraestructura, executades per la Generalitat
de Catalunya en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, han suposat
la substitució de la plataforma antiga per una nova. A més, aquesta nova plataforma
disposa de dos vials de 3,5 metres d’amplada cadascun, el que suposa l’eliminació de
la preferència de pas, permetent que camions de gran tonatge puguin accedir al pont
simultàniament sense cap limitació. Destaca també, com a principal característica de
l’obra, l’ampliació del radi del revolt, un dels punts que fins al moment provocava més
problemes als conductors a l’hora d’accedir al pont.
Els vianants també disposen
ara de millors accessos, ja
que s’han construit dues voreres que permeten travessar el
pont de forma segura, facilitant
la connexió a peu entre el carrer Major de Sant Magdalena
amb la urbanització Peracaula. Per últim, les obres també
inclouen el soterrament de la
línia d’alta tensió.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan
les Fonts aprova inicialment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana del sector industrial de Begudà
En el ple del dilluns 20 de febrer, l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal
de Sant Joan les Fonts, referent zona industrial de Begudà.
Aquesta modificació del planejament pretén homogeneïtzar els usos, distàncies i
aprofitaments del sòl industrial de Begudà. La finalitat és refondre la regulació urbanística d’aquest sector industrial i procedir a la delimitació d’un nou polígon d’actuació
urbanística que inclou la totalitat de les finques a on s’ubiquen les instal·lacions industrials de la societat Noel Alimentaria SAU i una finca propietat de Tavil SAU.

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts
segueix amb les millores en les instal·lacions de l’Escola Castanyer
Durant les vacances de Nadal,
el consistori de Sant Joan les
Fonts va aprofitar per arranjar
els lavabos de la planta baixa
de l’Escola Castanyer, destinats a les classes de parvulari
així com també els lavabos del
professorat.
Aquesta
inversió,
d’uns
15.000€, finançada a través de
recursos propis, s’emmarca
dins el projecte de reforma global del centre educatiu, que té
com a finalitat oferir un servei i unes instal·lacions òptimes a l’alumnat i professorat. En
aquesta intervenció es van fer de nou totes les instal·lacions dels lavabos; incloent-hi la
fontaneria, electricitat, paleteria i calefacció. Permetent així una millora substancial dels
serveis de la planta baixa de l’escola. Aquesta inversió, d’uns 15.000€, s’emmarca dins
el projecte de reforma global del centre educatiu, que té com a finalitat oferir un servei
i unes instal·lacions òptimes a l’alumnat i professorat. A part d’aquestes intervencions
més puntuals, es segueix portant el manteniment global del centre amb la col·laboració
de l’AMiPA de l’escola, la qual ha adquirit recentment una taula de ping-pong que l’Ajuntament instal·larà al pati del centre, així com també un pèrgula que s’ubicarà en el sorral
del pati infantil, per tal de donar un valor afegit a l’espai d’oci dels infants.

Les demandes turístiques a Sant Joan
les Fonts creixen respecte al 2015
La valoració de l’augment del turisme al municipi de Sant Joan les Fonts és positiva, ja
que reflexa el treball que s’està duent a terme en relació a aquest sector tan dinàmic i
canviant. Si al 2015 la Oficina de turisme de Sant Joan les Fonts rebia un total de 6.774 persones a les seves instal·lacions per realitzar les seves consultes, al 2016 aquest nombre
assoleix la quantitat total de 8.087 persones. Aquest significatiu augment està relacionat
amb molts factors, un d’ells la modificació dels horaris d’atenció al públic, els quals s’han
adequat més a les necessitats del tipus de visitant. No obstant el motiu principal és el propi
patrimoni que es pot visitar al municipi. Les darreres novetats, centrades en el terreny
volcànic, han despertat l’interès del turisme garrotxí, incorporant Sant Joan les Fonts com

a punt d’interès especial per l’estudi del
fenomen volcànic. Així mateix la consolidació d’activitats com la Fira Internacional
de Bruixeria i la Nit de les Dones d’Aigua,
entre d’altres, posicionen favorablement,
aquest municipi entre la oferta cultural i
d’oci de Catalunya. En relació a la procedència i interessos dels visitants i turistes
podem apreciar que no hi ha canvis substancials respecte al 2015. El tant per cent
més elevat de visitants ens arriba de Catalunya en un 77%. Seguidament trobem
els procedents de la resta d’Europa, amb
un 11,2%, en tercer lloc els de la resta
d’Espanya, amb un 10,6% i, finalment els
de la resta del món amb un 1’1%. Aquests
valors resulten molt semblants a l’any
anterior on Catalunya ja es localitzava en
primer lloc, seguit de la resta d’Espanya,
Europa i la resta del Món. La tendència
de l’any 2015 que posicionava la ciutat de
Barcelona com a primera procedència dels
visitants i turistes de la oficina de turisme
es manté aquest 2016, seguit de la província de Barcelona i en tercer lloc de Girona.
En el context espanyol destaquem un canvi
del nombre de persones i la seva procedència. Al 2015 la primera procedència
dels visitants era de la Comunitat Valenciana, seguit de Madrid i Euskadi. Al 2016
Madrid consolida la primera posició seguit
de la Comunitat Valenciana i Andalusia. On
no hi ha canvis és en el perfil del visitant.
Tant al 2015 com al 2016 en primer lloc
ens visiten famílies, amb un 34% al 2016,
en segon lloc parelles, amb un 30,5%, i en
tercer lloc grups d’amics amb un 20,6%
del total, entre d’altres categories. Per indrets el més sol·licitat al 2016 és Sant Joan
les Fonts, amb un 76,9%, seguit de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, amb un 8,9% i de
la Garrotxa en general amb un 3,9%.
Dins dels interessos de Sant Joan les Fonts
la ruta de les Tres Colades de Lava segueix
sent la més sol·licitada, tant en el 2015
com en el 2016, amb un total del 46,6%,
seguit dels monuments, amb un 11,8% i la
ruta de les Fonts i Verlets, amb un 9,8%.
La valoració global de les xifres obtingudes
amb la recollida estadística és de molt positiva. Sant Joan les Fonts és un municipi
molt dinàmic on el treball per la millora i
conservació del patrimoni contribueix a la
bona acceptació per part del turisme que
ens visita. Les millores a les rutes, manteniment dels espais, programació i agenda
d’activitats, difusió i promoció del patrimoni, permanència en diferents xarxes catalanes, com el Parc de les Olors o Viles Florides entre d’altres, i incorporació a nous
projecte són la clau per mantenir un bon
ritme de treball.
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NOTÍCIES DEL SEMESTRE

Naixements, Matrimonis i Defuncions
NAIXEMENTS
LLUC CATALINA BASSAGANYES
LUCA BUTNARU LASCU
MAYSAE HAJAM
ABRIL RODRIGUEZ RUIZ
IVET BLANCO REIXACH
MARTINA LEGUIZAMON ORTEGA
MARTINA CAMPDERRICH SAU
DAVID DOMINGUEZ HERRERA
AXEL FERNANDEZ SARRATS
GERARD CULLET PUIGMAL
ANIOL PARAROLS RODEJA

12-12-2016
15-12-2016
21-12-2016
17-01-2017
16-01-2017
02-02-2017
23-02-2017
28-02-2017
31-03-2017
05-04-2017
03-05-2017

DESEMBRE 2016 ANTON NIN GIMENEZ.
GENER 2017 VICTORIA RODEJA FAJULA, LORENZO FONT.
QUINTANA.
MARÇ 2017 DOLORES ANGLADA AGUSTÍN, MARIA DOLORES
MONTOYA DÍAZ.
ABRIL 2017 ESTEBAN PICART RIUS.

DEFUNCIONS HABITANTS DEL MUNICIPI
DESEMBRE 2016 JOSEP MARIA JUANOLA QUINTANA, LOURDES AUBERT CASADEVALL, LORENZO COMA GARNATXA, NARCISA AGUSTÍ VILA.

MATRIMONIS
LUIS GERARDO GUTIERREZ ROJAS
KAREN DAYANA MOLINA SEPÚLVEDA

DEFUNSIONS INSCRITS AL REGISTRE CIVIL
DEL MUNCIPI

13-05-2017

GENER 2017 JULIÁN PRADES PUYO.
MARÇ 2017 JAUME SOLER SURINA, DOLORS BELSA ARBIOL,
EMILIO GARCÍA CANO, EUGENIO SANCHEZ-CASTRO GIBERT,
MARIA DOLORES MONTOYA DÍAZ, DOLORS ANGLADA AGUSTÍN.
ABRIL 2017 MAGDALENA SURROCA GOMEZ, MERCÈ CASANOVAS PLANA, FRANCISCO COSTA DANÉS, MARIA VIDAL
SUÑER, JOSÉ VILANOVA PUIGDEMONT, JOSÉ TURON PUJOL.
MAIG 2017 PERE JORDÀ PLANA, LAURA REPULLO PUIGMITJÀ.

Notícies
ÈXIT EN L’ESTRENA EN LA NOVA
COMÈDIA DE LA COMPANYIA "TRES
COLADES"

Dissabte dia 29 d'abril,
es va dur a terme l'estrena de l'obra "Bojos
pel diamant" de la companyia Tres Colades, de
Sant Joan les Fonts. La
nova obra, de producció
pròpia i guió original, va
presentar una història
de lladres molt actual i
dinàmica, on els personatges planejaven com poder robar un objecte de gran valor per poder fugir a Cuba.
Amb un ritme animat i uns personatges frescos i divertits, els actors i actrius de la
companyia santjoanenca aconseguiren captar l'atenció del nombrós públic assistent,
el qual va valorar, molt efusivament, el treball de la companyia i la qualitat de l’obra.
A partir d’aquell moment "Tres Colades" va iniciar la seva gira per la comarca de la
Garrotxa, en la que visitaran diferents municipis portant una obra divertida, amena i
per a tots els públics. Per a més informació o petició de representació en algun poble
es poden posar en contacte mitjançant el facebook de la compayia TRES COLADES.

ES CONSOLIDA L’ÈXIT DE LA MOSTRA DE FLORS, PLANTES I
BONSAIS DE LA GARROTXA ACOLLINT MILERS DE VISITANTS
Més de 10.000 flors i plantes van omplir els carrers, places i monuments del poble de
Sant Joan les Fonts en una mostra on la qualitat i varietat de les seves instal·lacions
van ser remarcables. Des dels Amics de la Flor, entitat formada per voluntaris i voluntàries del municipi, a les entitats i associacions, com l'Associació d'Amics del Bonsai
de Sant Joan les Fonts, l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts, la residència geriàtrica Torreblanca, l'Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts, l'Escola
d'Art i Disseny d'Olot, l'INS Garrotxa d'Olot, la Delegació d'Oncolliga Olot i Garrotxa,
passant per artistes com Joan Sala, Marian López, Vidal Rubió, Xevi Plujà, arquitectes
com Joan Alonso, Xevi Bayona, dissenyadors d'audiovisuals com Nor-b, dissenyadors
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d'espais i events com Tina, Flow, Esfèric, floristeries, jardineries, mestres
artesans de la fusta i la cistelleria, com
Arboreal o Aleix Grifoll, la Facultat de
Belles Arts de Barcelona, i molts altres
col·lectius i grups de persones participants, el Sant Joan les Flors va presentar una de les millors edicions des dels
seus inicis, fa més de 15 anys. Són molts
els noms de persones, empreses, i entitats que participen en aquesta activitat
que any rere any treballa per fer realitat
les nombroses creacions efímeres que
destaquen per la seva llum, color i aroma. Sense oblidar la impressionant desfilada de moda protagonitzada per joves
dissenyadors i dissenyadores dels cicles
de grau mitjà i superior de patronatge i

moda de l'Institut La Garrotxa d’Olot que
va aplegar més de 900 espectadors al
Parc de Can Miquelet, la mostra esdevé
un punt de trobada pels amants d'aquest
món. Aquesta activitat no només ens
acosta al món floral, sinó també al patrimoni de Sant Joan les Fonts, on la
natura conviu amb instal·lacions d'arquitectura vegetal que des de la mostra
passen a formar part del patrimoni del
municipi. Amb una valoració molt positiva i amb moltes ganes de seguir, la
organització vol agrair a tothom la seva
col·laboració i participació en aquesta
activitat, on grups de persones des dels
més petits als més grans, van posar el
seu granet de sorra perquè fós possible.
També agrair a totes les empreses de
flor i plantes i professionals de diferents
àmbits i especialitats per la seva participació i bon fer en tot moment. Així com
també un agraïment al programa 1món.
cat la presència i tasca en la realització
del programa en directe.
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L’HOMENATGE A LA VELLESA DE SANT JOAN LES FONTS CELEBRA LECTURA DE POEMES GUALA 41A EDICIÓ AMB MÉS DE 280 ASSISTENTS
NYADORS DELS JOCS FLORALS
DE L’ESCOLA CASTANYER DE
SANT JOAN LES FONTS

La Festa d’Homenatge a la Vellesa és una trobada que se celebra cada any, a Sant Joan
les Fonts, des del 1976. Amb ella es vol retre homenatge a tots aquells veïns i veïnes
que tenen més de 64 anys d’edat. La festa s’organitza des de l’Ajuntament del municipi,
amb la col·laboració dels Casals de la Gent Gran de La Canya i Sant Joan les Fonts.
El diumenge 21 de maig, a les 12h del migdia, es va iniciar la celebració d'homenatge
amb la missa a l’església Parroquial, seguidament amb el dinar de germanor al Pavelló, servit per el grup de joves del poble. Durant el mateix, es va fer entrega a cada
un dels assistents de la tassa commemorativa, un obsequi que consisteix en una tassa
personalitzada, enguany amb la fotografia de Molí Fondo. Anteriorment s’havien repartit
tasses amb el Monestir, l’Estada Juvinyà, el Pont Romànic, l’Església de Santa Eulàlia de
Begudà i la Torre Canadell. Una col·lecció que es pot anar fent amb el patrimoni històric,
cultural i natural del municipi de Sant Joan les Fonts. Al finalitzar el dinar, es va posar a
disposició de tots els assistents el trenet Tricu Tricu per acompanyar-los fins al Monestir
on hi havia l'audició de Sardanes envoltada de la mostra floral del Sant Joan les Flors.

ÈXIT TOTAL A LA DESFILADA DE MODA DE L’INSTITUT LA GARROTXA, ON MÉS DE 900 PERSONES VAN ASSISTIR A LA PASSAREL·LA
DEL SANT JOAN LES FLORS

La Desfilada de final de curs dels alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Confecció i Grau Superior de Patronatge, de l’Institut IES La Garrotxa, va tenir lloc, per tercer
any consecutiu, a Sant Joan les Fonts emmarcada dins la mostra “Sant Joan les Flors”.
El Parc de Can Miquelet es va transformar en una passarel·la d’allò més professional,
on els dissenyadors i dissenyadores de l’Institut van mostrar les seves col·leccions als
més de 900 assistents. Enguany les creacions estaven inspirades en la natura, les flors
i el món volcànic, unes peces úniques que es van realitzar a mida per als models professionals de Piùbella Models Agency, els encarregats de desfilar els dissenys. Amb
aquest acte l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts segueix fent una clara aposta per dotar
de glamour la mostra de flors, plantes i bonsais de la Garrotxa, oferint aquest espectacle a l’aire lliure, presentat per Anna Aumatell. La perruqueria i maquillatge van anar a
càrrec del Cicle Superior de l’IES Narcís Xifra de Girona.
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El divendres 12 de maig, al parc del
costat de l’Escola Castanyer de Sant
Joan les Fonts, tingué lloc la lectura de
poemes dels guanyadors de la 30ª edició dels Jocs Florals. Un acte emmarcat dins el Sant Joan les Flors, que va
aplegar més de cinquanta assistents
per acompanyar als joves guanyadors
en la lectura de cadascun dels seus
poemes. Des de primer fins a sisè de
primària es van obsequiar catorze poemes, que per la seva originalitat, creativitat o destresa van ser escollits d’entre
els més de dos-cents participants. Els
guanyadors d’aquesta trentena edició
varen ser:
Cicle inicial: 1er primària - Gim Vilà i
Paula Sala, 2on primària - Maria Martí i
Arnau Catalina Cicle mitjà: 3er primària
- Martina Hiraldo i Jana Peracaula, 4rt
primària - Joan Plana i Samuel Cifuentes
Cicle superior: 5è primària A - Aya Oumouhane i Abril Pujol, 5è primària B
- Aina Busquets i Dan Vilà, 6è primària
- Lluc Rams i Èric Juanola.
Aquesta és una de les activitats que es
programen durant l’any per apropar els
actes de l’escola als pares i familiars,
obrint-los al públic perque tots en puguem ser partíceps.

ELS NOIS I NOIES DE LES BRIGADES JOVES DE SANT JOAN LES ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA XII
MARXA SANTJOANENCA
FONTS REALITZEN LA SORTIDA ANUAL A PORT AVENTURA
Els brigadistes del municipi de Sant Joan
les Fonts que l'estiu passat van col·laborar realitzant diverses tasques pel consistori, varen realitzar el passat dissabte
6 de maig la sortida anual a Port Aventura. Enguany un total de 14 nois i noies
van gaudir d'aquesta excursió. La sortida
a portaventura és la compensació pels
joves que han realitzat les brigades durant l'estiu anterior, normalment la sortida es duia a terme al novembre, però
enguany no es va poder fer i es va decidir
posposar-la a la primavera. Una decisió que ha estat un gran encert, tant pel temps
com per l'aforament del parc d'atraccions. La jornada va anar molt bé, gaudint d'un
temps magnífic on els joves varen poder pujar a totes les atraccions, aprofitant que
amb l'arribada del bon temps les d'aigua també estaven obertes, i al no ser temporada
alta no hi havia molta cua, això va permetre que en moltes atraccions van poder pujar
més d'un cop tranquilament. Així doncs, podriem concloure que va ser un temps perfecte amb unes condicions que van fer que la jornada esdevingués un dia rodó.

CELEBRADA LA SEGONA EDICIÓ DEL SOPAR “SANT JORDI ENSANGRENTAT” DELS EMBRUIXAT DE SANT JOAN LES FONTS
Es tracta d'una activitat original, terrorífica i ensangrentada, que pretenia mostrar un
Sant Jordi molt diferent al que coneixem.El Molí Fondo de Sant Joan les Fonts es va
convertir, per segon any consecutiu, en l’escenari perfecte per a la colla dels Embruixats, on més de vint voluntaris varen poder escenificar una història terrorífica amb
sopar amenitzat. Les dues nits van omplir-se de públic obtenint en total 70 participants que van gaudir d’una història ambientada en el Far West, on el poble maleït
pels assassinats d’uns nens i nenes, va fer endinsar els participants en un joc de rol, a
través d’un recorregut terrorífic, per buscar els tres assassins. El sopar posava punt i
final amb un espectacle de ball.

Com és tradició al nostre municipi, amb
la celebració del Divendres Sant, va tenir
lloc una nova edició de la popular Marxa
Santjoanenca, que aquest 2017 ha celebrat
el dotzè aniversari.La marxa, organitzada
pel Club Poliesportiu Santjoanenc (CPS)
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Joan les Fonts, va atreure més de
180 caminadors que van sortir a les vuit
del matí des del Pavelló del CPS. Tots els
participants varen quedar meravellats
dels paratges i indrets per on passaven els
17km que van configurar el recorregut. La
ruta d'enguany passava pel Coll de la Cau,
on les vistes del punt més alt de la marxa
(a 730m) varen impressionar els caminadors, el camí seguia vorejant el Mas Vilà
de Castellar de la Muntanya i descendint
fins a Can Planes on hi tingué lloc l'avituallament amb un bon esmorzar, envoltat
d'uns prats meravellosos i uns roures monumentals. La ruta es reprenia seguint per
la Riera de Colldecarrera i arribava fins a
l’Església de Santa Maria de Castellar de
la Muntanya, planejava pel Mas La Badosa, passant pel Prat de Vivers i finalitzant
davant el Monestir Romànic de Sant Joan
les Fonts, construït al segle X amb pedra
vermella de la zona i amb una arquitectura
i escultures molt destacables.

GRAN ÈXIT AL CAMPAMENT
REIAL DE SANT JOAN LES
EL GRUP DE PLAYBACK SURTI COM SURTI HA ESTRENAT NOU FONTS
ESPECTACLE AMB MÉS DE 700 ESPECTADORS
Més de 300 persones van assistir divenEl diumenge 9 d’abril, el Grup de Playback “Surti com Surti”, una formació de vint persones procedents del Casal d’Avis de Sant Joan les Fonts, integrants del municipi i de tota la
comarca, van presentar el seu tercer espectacle al Pavelló del Club Poliesportiu Santjoanenc. Més de 700 persones de tota la comarca es van apropar a veure el nou espectacle
que va ser un èxit rotund. Els assistents van gaudir de 90 minuts de numeros musicals de
totes les dècades, des dels anys 60 i 70 fins a l’actualitat. El grup de playback es va formar
l’any 2014 amb l’objectiu de crear un equip d’espectacles de playback on passar-s’ho d’allò
més bé i amenitzar actes. L’actuació va comptar amb l’escenificació de 20 actuacions ben
diverses on es van representar i coreografiar cançons de tot tipus i el nombrós públic assistent va cantar i aplaudir amb efusivitat cada posada en escena. L’amistat i el bon ambient que predomina al grup de playback fa que tot s’ho facin ells mateixos, des de la tria de
cançons, la coreografia i la confecció del vestuari. Tot l’equip que forma el grup de playback
està molt content amb la bona acceptació que han tingut els anteriors espectacles, i per
aquest nou que acaben d’estrenar ja tenen confirmades 6 actuacions més durant el 2017.

dres 30 de desembre al Campament
Reial de la plaça major de Sant Joan les
Fonts, on els patges reials varen recollir
les cartes dels nens i nenes del municipi. La patge caramelera donava caramels als infants, les patges presumides
maquillaven a tots els nens i nenes que
volien, i les patges estrella, de gel i de la
llum repartien braçalets lluminosos per a
tots. També hi havia la patge infantil que
recollia els xumets dels nens i nenes que
ja no el necessiten i les patges bombolleres que omplien la plaça de bombolles de
sabó, creant un ambient de màgia i il·lusió als assistents. A les sis de la tarda, la
cuinera reial va explicar als nens i nenes
la recepta màgica de la xocolata desfeta i
els seus acompanyants la varen oferir a
tots els assistents. Enguany ha estat l’any
més participatiu on es van repartir vint litres de xocolata desfeta!
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AUGMENTA UN 42% LA PARTICI- MOLTA PARTICIPACIÓ A LA XXI TROBADA DE MOTOS ANTIGUES A SANT
PACIÓ A LA DONACIÓ DE SANG DE JOAN LES FONTS
SANT JOAN LES FONTS, AMB 60
PARTICIPANTS
El dimecres 5 d’abril, a Sant Joan les
Fonts, es va dur a terme una nova campanya de Donació de Sang. Va tenir lloc
al Centre Sociocultural de 6 a 9 de la tarda. De les 60 persones participants, 54
van assolir els requisits bàsics i van poder realitzar la donació. El nombre total
representa un augment d’un 42% en la
participació de la última donació realitzada el passat desembre, una dada que
demostra que, dia rere dia, els voluntaris
i les associacions treballen de valent per
augmentar el nombre de gent solidària i
compromesa amb la societat. En aquesta ocasió 5 persones de les 54 que varen
fer la donació eren donants per primera
vegada. 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,
destaca la implicació de l’Ajuntament en
cada donació, i agraeix la coca i el fuet que
hi van posar per a tots els donants un cop
havien acabat de fer la donació.

MÉS DE 180 PERSONES ASSISTEIXEN A LA COMÈDIA FUITA A
SANT JOAN LES FONTS
Diumenge, dia 19 de març, Sant Joan les
Fonts va gaudir d'una gran obra de teatre
de la mà de la companyia "Una càpsula
de teatre". L'equip d'actors i actrius de
Xevi Rossell van fer vibrar la platea del
centre cultural santjoanenc amb uns
gags de gran efectivitat i una història
dinàmica i enèrgica del dramaturg Jordi
Galceran. Amb soltura i gran expressivitat els actors i actrius van ser capaços de
transmetre una situació complicada i rocambolesca empatitzant amb el públic,
transmetent el patiment i la ironia de la
narració. Amb FUITA la companyia aconsegueix arrancar riures i aplaudiments
del nombrós públic assistent que va lloar
l'actuació i la posada en escena de tot
l’equip, omplint el Centre Sociocultural
del municipi en una actuació gratuïta
programada per l’Ajuntament, amb la
intenció de potenciar el teatre amateur
de la comarca i oferir als seus vilatans
cultura i oci de forma regular.
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ÈXIT DEL GUATEQUE DE RÀDIO SANT JOAN

Diumenge 26 de març es va celebrar el Guateque de Ràdio Sant Joan, que organitza
aquesta emissora local amb la col·laboració de FANS i el patrocini de l'Ajuntament de la
població. Aquest any Els Corbs Negres i la cantant Cristina de Los Stop, amb la seva filla
Mònica Sainz, foren els protagonistes d'aquesta festa que rememora i recupera el que
varen ser els guateques dels anys seixanta amb els artistes originals.

El diumenge 2 d’abril, Sant Joan les Fonts va acollir l’edició XXI de la Trobada de Motos
Antigues, una activitat organitzada per l’Ajuntament i que ja s’ha consolidat com a un
referent per als amants de les motos a Catalunya i a l’Estat. Amb prop d’un centenar de
motocicletes la diada va esdevenir un acte festiu i clarament participatiu. Des de l’inici de
les inscripcions, a les vuit del matí, tot tipus de motos antigues van aplegar-se a l’Avinguda Cisteller, mentre els curiosos observaven l’espectacle i els propietaris intercanviaven
opinions, mostrant orgullosos les seves màquines, moltes de les quals estaven restaurades fins a l’últim detall. De motos n’hi havia de totes les èpoques, marques i cilindrada,
i van lluïr-se per tota la comarca, amb la ruta prevista, gaudint dels nostres paisatges,
acompanyats d’un dia pràcticament primaveral. En finalitzar el recorregut es va celebrar
un dinar de germanor al Restaurant el Grèvol, on el jurat va entregar un obsequi a cada
participant i es va premiar amb els millors trofeus els guanyadors:

•
•
•
•

El primer premi va ser per Joan Casademont amb una moto BMW amb sidecar
del 1943.
El segon premi se’l va endur una Harley Davidson de Jaume Serra, de l’any 41.
El tercer premiat va ser Lluís Font amb una moto Dollar del 1930.
El quart premiat se’l va endur una Nimbus del 37 d’Alfons Bornal.

L’organització fa una valoració molt positiva de la jornada, que es consolida com la major
concentració de motos antigues de la comarca de la Garrotxa, i un clar referent a tot
Catalunya. Els membres de l’organització també destaquen la col·laboració dels ajuntaments per on va passar el recorregut, i especialment als de Les Planes i la Vall d’en Bas
per la seva implicació i compromís any rere any.

A mitja tarda, l'hora que es feien els guateques i amb el pavelló d’esports gairebé ple,
Els Corbs Negres obrien la festa amb un extraordinari repertori i amb el públic totalment
entregat, ballant amb els millors èxits de la dècada dels seixanta, tan instrumental com
cantant, que interpretava la formació de FANS, iniciant d'aquesta manera el que és la
GIRA FANS 15 ANYS.A la mitja part, i mentre es feia el canvi de grup, Josep Roca director
de Ràdio Sant Joan i els components del programa de ràdio “Entre amics”, promotors de
la festa, donaven les gràcies per la bona resposta del públic assistent agraint la col·laboració de l’Ajuntament i la col·laboració amb l’associació FANS. Seguidament Jordi Sellas,
president de l'associació, presentava a les dues estrelles de la tarda: la cantant Cristina
de Los Stop que compartí el concert amb la seva filla Mònica.
La cantant Cristina, nascuda a Barcelona i ara resident a Toledo, és considerada la millor veu femenina de la dècada prodigiosa. Inicià la seva carrera artística el 1966 com a
cantant de Los Stop on va triomfar amb temes tan coneguts i comercials com "El Turista 1.999.999" o " Salud, dinero y amor" entre molts altres. Més endavant, i en solitari,
ressorgia amb una producció de Juan Pardo anomenada "Mis amigos me llaman Cris" i
altres temes produïts pel Duo Dinámico. Desprès d'una llarga trajectòria artística, moltes gires internacionals (Miami la consideren una diva de la musica pop), i protagonista
de programes musicals a diversos canals de TV, ara els seus concerts son exclusius i
selectes. La bona amistat amb la gent de FANS aconseguia portar-la al Guateque de la
Ràdio, on la sorpresa va ser la presentació de la seva filla Mònica Sainz,una jove i espectacular cantant que va sorprendre a tothom amb la seva qualitat artística. El concert de
Sant Joan va suposar un extens recorregut a tots els seus èxits i versions que li varen
donar la fama. El fet de compartir l'escenari amb la seva filla el guateque es va convertir
amb un acte exclusiu i entranyable i un èxit on tothom es va divertir, igual o més, que a
les festes particulars del anys 60.

EL SOS SANTJOAN ACABA EL
CAMPIONAT D'ESPANYA DE SALVAMENT I SOCORRISME AMB RESULTATS EXCEPCIONALS, ACONSEGUINT EL TÍTOL DE CAMPIONES
D'ESPANYA JÚNIORS

Núria Payola es va penjar dos ors més en
50 remolc i 100 aletes, aconseguint un nou
rècord d'Espanya en 50 remolc. Berta Vidal per la seva part va baixar 2 segons la
seva millor marca personal quedant en 6
posició en 100 aletes. La nostra més sincera enhorbaona a les integrants júniors
de l'equip santjoanenc: Mireia Lucena,
Estel Raset, Berta Vidal i Núria Payola pel
campionat aconseguit. Amb una menció
especial a Núria Payola que de les 6 proves
individuals n'ha guanyat 5 i a la sisèna ha
obtingut la medalla de bronze. Destacar
també que en dues proves va gunayar a
nivell absolut, 100 combinada i 50 remolc
i un segon lloc amb 200 obstacles. Pel que
fa al 6è Trofeu Ciutat de Reus de Socorrisme i Salvament, -amb més de 100 socorristes provinents d'arreu de Catalunya- els
guanyadors de la classificació conjunta varen ser la santjoanenca Núria Payola del
Sant Joan SOS i en Raul Martin del CD Vallecas SOS. Núria Payola Anglada de Sant
Joan les Fonts, ha establert un nou récord
d'Espanya absolut i júnior en 100 combinada amb un temps de 1:15:31.

MÉS DE 70 PARTICIPANTS A LA CAMINADA DEL BARRI DELS TORRENTS
Diumenge, 19 de març, es va dur a terme
la Caminada del Barri dels Torrents. Un èxit
de participació a la marxa, comptant amb
més de 70 inscrits. La caminada va ser una
magnífica trobada per gaudir del nostre territori amb un temps primaveral esplèndid,
on tots els participants van caminar els 13
km de paratges de gran bellesa, dins l’entorn natural de la Garrotxa, compartint un
bon esmorzar plegats a la meitat del camí,
a l’Hostalnou de la Vall de Bianya. Actuacions atrevides i molta gresca al 9è Sopar de
Dones de Sant Joan les Fonts. El Sopar de

Dones de Sant Joan les Fonts es caracteritza per les actuacions descarades i originals
de les assistents. A l’acte hi assistiren més
de 30 dones que van gaudir al màxim amb
totes les sorpreses que hi havia preparades. Les quatre actuacions d’enguany fóren
“Chicago”, les “Spice Girls”, “Rafaela Carra” i el “Ballet Internacional de Moscou”.
Un cop enllestides les postres va arribar el
moment d'escollir a les 14 Miss del 2017:
Miss timidesa, Miss elegància, Miss transparència, Miss colorets, Miss melenes, Miss
“borde” o Miss xula, entre d’altres… tot amb

un toc humorístic i de bon ambient. La nit va
continuar amb els jocs, on es van repartir
diversos premis de comerciants col·laboradors de Sant Joan les Fonts i Olot, i finalment, va aparèixer la faràndula tradicional
del dia de la dona, que molt amablement,
el nostre gegant Joan, els hi deixa cada any.
La nit va seguir amb el ball amenitzat per
Dj Albert. La comissió organitzadora del sopar valora molt positivament la participació
d’enguany i ja comença els preparatius per
l’aniversari de l’any vinent, on l’acte celebrarà deu anys.
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MOLÍ FONDO ESDEVINDRÀ UN ÈXIT AMB MÉS DE 300 BIKERS INAUGURANT A SANT JOAN LES FONTS
ESPAI DE CREACIÓ PER UNA L'OPEN BTT CÀRNIQUES CELRÀ VIVER FOREVER
ALUMNA DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS DE BARCELONA

Es realitzara un conveni entre la Facultat
de Belles Arts de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, a través del
projecte Parc de les Olors, per tal que una
alumna de la Facultat pugui desenvolupar
el seu treball d'experimentació amb paper aromàtic a les instal·lacions del Molí
Fondo. Molí Fondo és l'antiga fàbrica de
paper de Sant Joan les Fonts i la seva historia està molt lligada a la vida del poble.
Els orígens d'aquesta fàbrica són del 1723
però la transformació més important no
va ser fins a l'any 1841, quan Pere Capdevila va comprar el molí i en va fer una
gran reforma a la fàbrica, així com també
hi va introduir la màquina de paper continu per a la producció industrial. Aquesta
antiga fàbrica, reconvertida avui en un
espai polivalent, és un important exemple
del patrimoni industrial a la Garrotxa i és
per aquest motiu que l'alumne de la Facultat, juntament amb el projecte Parc de
les Olors hi han vist una bona oportunitat
per poder fer una estada creativa, amb un
entorn que acompanyi a la perfecció creant un ambient de creació i inspiració.

L'esperada matinal de BTT es va iniciar amb el clàssic tall de cinta de Càrniques
Celrà i amb un bon nivell el Club Ciclista Olot Infantil, que va ser l'organitzador de la
primera de les 5 proves que consta l' Open Girona i les 5 de Barcelona. En aquesta
primera prova puntuable per l'Open gironí hi han participat 300 amants del BTT,
destacant els 170 nens i nenes participants que segueixen desmostrant la bona tasca de promoció de l'Open per a totes les edats, ja que hi poden participar des de
Prebenjamins fins a Veterans amb circuits adients per a cada categoria, de 500 i
2.000 metres pels més petits i un de 10 km per la resta fen 1, 2 o 3 voltes segons
categories. Al circuit llarg, la cursa reina per sub 23 i Elit, els guanyadors finals del
2016 Sergi Oller i Laura Terradas van tornar a ser els brillants guanyadors de la
cursa i ja són els primers líders. Sergi Oller es va imposar en solitari després d'una
baixada frenètica superant fins i tot a la moto que obria pas, el segon fou Oriol Morata i en tercera posició Narcís Lopez, de sub23. A la segona cursa es va imposar
el M30 Antonio Olivares i Joel Bellmunt primer Junior, en la tercera de dues voltes
victoria del Master 40 Santi Martinez, Brian Jordan en Cadets i Laura Terradas en
noies Elit, i l'última per Infantils d'una volta, Marc Vilardell i Nerea Marfil foren els
millors. Les curses de Promoció amb 170 nens i nenes van ser molt animades pels
corredors i familiars i tots els participants varen ser obsequiats. L'emotiva matinal
es va tancar amb el lliurament de premis per part de Carles Torrent i Vicenç Carrera
que va tenir un record pels seus pares Andreu i Joep Maria per la seva recordada
tasca pel ciclisme Garrotxí.

LA XXI FIRA DEL TASTET DE SANT JOAN LES FONTS OMPLE EL PAVELLÓ POLIESPORTIU AMB
PRODUCTES DE PROXIMITAT I GRAN QUALITAT
L’Associació de Comerciants de Sant
Joan les Fonts va organitzar la 21ena
edició de la Fira del Tastet el diumenge
7 de maig; un esdeveniment imprescindible pels amants de la cuina. El Pavelló Poliesportiu Santjoanenc va ser
l’escenari escollit per donar a conèixer
la gastronomia local amb tastets elabo-
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rats amb productes de proximitat i cuina
casolana. Un total de 12 establiments
del municipi van participar de la mostra
d’enguany i repartint més de 2.350 tastets entre tots els assistents. Els més
de 275 comensals que van participar
de l’activitat, van degustar tot tipus de
sabors i textures dels diferents menjars

proposats; des de fideuà, a un volcanet
o cloïsses amb fesols de Santa Pau. Una
fira que acull un públic fidel any rere any
i que prepara un gir substancial de cara
a l’any que ve. Per saber de què es tracta, però haurem d’esperar que els comerciants anunciïn el que ens depararà
la 22a edició.

L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EL GRUP DE JOVES ELS COLATS DE SANT JOAN LES FONTS VA RECAPTAR 2.763,70€ PER A
LA MARATÓ DE TV3

NEIX UNA NOVA ASSOCIACIÓ A SANT JOAN LES FONTS QUE OFEREIX UN ESPAI DE NATURA ON ES TREBALLA L’ART, LA CIÈNCIA I
L’ESPIRITUALITAT
Dues associacions sense ànim de lucre de Sant Joan les Fonts; L’Associació Cultural DIDAC (Desenvolupament d’Investigació Didàctica d’Acció Cultural) i l’Associacio Esportiva
Art Viu amb Cavalls, van decidir unir-se per oferir un projecte educatiu que es desenvolupa a través de la Cultura, l'Esport i la Salut, on tots els socis col·laboradors de les
activitats són voluntaris. L’espai de treball anomenat Lung Ta (“Cavall de Vent” en tibetà)
és un espai de natura on treballen Art, Ciència i Espiritualitat. L’espai està situat al municipi de Sant Joan les Fonts, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa,
concretament al Mas Serradell de Begudà. Per una banda, l'Associació D.I.D.A.C ofereix
una proposta educativa amb l’objectiu de donar a conèixer les relacions interculturals i
interconfesionals dels pobles de la terra com a fonament de la cultura de pau als nostres
dies. Tracten aquells aspectes que ens unifiquen amb el coneixement que les cultures
ancestrals han mantingut al llarg del temps fins als nostres dies. El projecte educatiu
de l’associació és presentat a través de tallers lúdics per tal d’apropar a les famílies al
coneixement del TEMPS com a ART que s’expressa a través de la sincronia de la vida.
Està adreçat a totes les edats i proposen aquest taller com una experiència vivencial per
famílies, entenent que compartir l’aprenentatge amb els nens facilita als adults la conexió amb el nen interior otorgant una actitud d’obertura, sempre enriquidora. S’organitzen
tallers, sessions de meditacions, jocs, manualitats, danses, representacions o contes,
entre d’altres. Les famílies interesades poden posar-se en contacte el Mas Serradell als
telèfons 659 73 72 75 (Marta), 655 06 86 94 (Oriol).
Per altra banda, l’Associació Esportiva Art Viu amb Cavalls té com a objectiu principal
l’educació per a la pau a través de l’esport, el lleure i la vida en comunió amb la natura.
L’entitat s’ofereix com a nova creació per oferir l’Art de l’Equitació al servei de l’educació
en valors. Durant els mesos de març, abril, maig i juny es duran a terme les activitats el 1r
i 3r cap de setmana de cada mes de 9:30h a 13:30h, els dissabtes adreçats a grup de joves
a partir de 12 anys i els diumenges als més petits. Per setmana santa i estiu realitzen el
casal d’Art Viu amb Cavalls i a partir del setembre activitats extraescolars entre setmana
per a nens i nenes i joves. I també duent a terme una vegada al mes un curs de doma de
cavalls per adults que té lloc durant un cap de setmana, el proper serà el 25 i 26 de març,
és un retir per conèixer i compartir experiències amb un ramat de cavalls de pura raça
Àrab en semi llibertat al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Per posar-se
en contacte amb els responsables es pot fer a través dels telèfons 659 73 72 75 (Marta),
655 06 86 94 (Oriol) o vía correu electrònic artviuambcavalls@gmail.com. Per a més informació es pot visitar la pàgina web www.lungtajardidepau.weebly.com.

Al Caliu Nadalenc dels comerciants del
municipi (que consisteix en una cagada del
tió multitudinària a la plaça major de Sant
Joan les Fonts), hi van participar més de
250 nens i nenes acompanyats de les seves famílies, que van gaudir d'allò més fent
cagar el tió gegant realitzat per l'artista local Vidal Rubió, una figura de fibra de vidre
que, coincidint amb la desena edició del
Caliu Nadalenc, es va estrenar per substituir l'antic tió que s'utilitzava. El Caliu Nadalenc va aconseguir recaptar 753,70€. El
grup de joves Els Colats va recaptar 2.010€
amb la Quina solidària que tradicionalment organitzen al Pavelló Poliesportiu,
coincidint amb la campanya de la Marató.
Una recaptació molt superior als anteriors
anys, que va ser possible gràcies a la participació dels més de 200 assistents, els
joves organitzadors, la col·laboració de
l'Ajuntament i totes les empreses i entitats
que hi van aportar regals i obsequis.

XIII SALÓ INTERNACIONAL D’ARTS
PLÀSTIQUES A SANT JOAN LES
FONTS

El passat dissabte 3 de desembre es va dur
a terme la inauguració del XII Saló Internacional d’Arts Plàstiques de Sant Joan
les Fonts, que va anar a càrrec de l’artista
i editor Josep Oliveras, del col·leccionista
d’art Agusti Dilme, de l’escriptor Manel
Fortis, de la crític d’art Gemma Gregori,
de la Presidenta de l’Associació Garrotxa
Cultural Silvia Vilacoba, de la crític d’art
Lisa Simpson, del regidor Josep Roca i
del Mossèn Miquel Vallosera. Van assistir
més de 150 persones que varen omplir el
monestir durant la inauguració i que pogueren contemplar les 170 obres de tècniques i temàtiques variades. Finalment,
l’actuació de la cantautora olotina Jèssica
Mellado va cloure l’acte. Més de 70 artistes han participat fins el 11 de desembre al
Saló, que ha acollit l’església del monestir
romànic.
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COL.LABORACIÓ / JANINA SUBIRANA

ÈXIT A LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “TODO LO QUE NO PUEDES LA COLLA SANTJOANENCA HA
FET HISTÒRIA AQUEST 2017. ES
VER” DEL SANTJOANENC JOAN LLENSA
VA ENDUR EL PRIMER PREMI AL
CARNAVAL D’OLOT, SANT FELIU DE
GUÍXOLS, PLATJA D’ARO I OLOT.

Joan Llensa, va presentar a mitjans del
mes de març, el seu llibre titulat “Todo
lo que no puedes ver” a Sant Joan les
Fonts. La sala noble del Castell Juvinyà
es va omplir de públic expectant per
conèixer l’obra i el seu autor. La presentació de l’acte va anar a càrrec de
la periodista i cantautora Clara Sánchez-Castro i la Regidora de Cultura
Helena Dorca. “Todo lo que no puedes
ver” és un seguit d’històries que ens
parlen de venjança, curiositat, llegendes, d’immortalitat o societat. Són contes creats pel santjoanenc Joan Llensa, pensats per llegir-los amb la ment
oberta i atents als petits detalls. L’autor va exposar en la presentació que
es tracta d’un recull d'històries curtes
ambientades a la nostra comarca. La
Regidora de cultura de l'Ajuntament de
Sant Joan les Fonts Helena Dorca va ser
l’encarregada de donar la benvinguda a
tothom i de presentar l'autor, expressant la seva alegria de poder seure en
una taula de santjoanencs 100%. Tot
seguit, la Clara Sánchez-Castro, periodista i cantautora santjoanenca, va
recordar les anècdotes que l'han portat
a ser com una "germana postissa" de
l'autor, segons ella.

dels contes que formen part del llibre.
Uns relats que busquen la complicitat amb el lector, apropant-lo cap a un
mòn fantástic que parteix d'una realitat
quotidiana que tots podem coneixer en
el nostre dia a dia. A més, la presentació va comptar amb la participació
sorpresa del jove il·lustrador del llibre,
Ivan Llensa, fill de l’autor, i que ha estat
l’encarregat de realitzar les il·lustracions expressament per a aquesta publicació. Un cop acabat l'acte, es va procedir a la signatura d'exemplars i fotos
amb el públic, que va gaudir d'una vetllada molt intensa amb piscolabis per a
tots. Joan Llensa va aprofitar per agraïr
a la Clara i l’Helena una presentació de
luxe i a l’Ajuntament de Sant Joan les
Fonts per l’acollida i donar-li l’oportunitat de presentar el llibre en un lloc
tan màgic com és el Castell de Juvinyà.

La Colla Santjoanenca de Sant Joan les
Fonts, formada per més de 150 participants està de celebració, la feina feta durant tot l’any en construcció de carrossa,
realització de vestuari i creació de coreografies ha donat el seu fruït, obtenint allà
on ha desfilat el primer premi. Uns reconeixements que els impulsen a seguir amb
la satisfacció de que s’està treballant en
bona direcció.

SANT JORDI ENSANGRENTAT, NO TINGUIS POR, NOMÉS ÉS UN SOPAR

Ballada

Country
Diumenge
dia 25 juny

El sopar de rol, Sant Jordi Ensangrentat,
és una activitat original, terrorífica i ensangrentada, que pretén mostrar un Sant
Jordi molt diferent al que coneixem.
El Molí Fondo de Sant Joan les Fonts es
converteix, en l’escenari perfecte per a la
colla dels Embruixats, on més de vint voluntaris escenifiquen una història terrorífica amb sopar amenitzat.
Aquest sopar, neix de la unió de l’antic joc
de rol que ja es realitzava al municipi i de
les ganes dels embruixats de portar-ho

ha més. Actualment, aquest 2017, ja s’ha
realitzat el tercer sopar de terror, sota el
lema NO TINGUIS POR, NOMÉS ÉS UN
SOPAR!
Durant dues nits, divendres i dissabte, els
participants s'endinsen en un joc de rol, a
través d’un recorregut terrorífic amb una
historia diferent cada any. Un cop acabat
el recorregut, gaudeixen d’un sopar amb
diferents espectacles, on inclús les cambreres i el cuiner es posen en el seu paper
més terrorífic.

2/4 de 7 de la tarda
a les 9 del vespre
a la plaça

En cas de pluja es farà al
centre sociocultural.
Organitza
"Country qui pugui"
i "Bescanó balla".

Horari:

de dilluns a dissabte de 5:30h a 22:00h
diumenge de 7:00h a 22:00h
C/Paperera Torras, s/n - Sant Joan les Fonts
Tel. 972290159

Va realitzar una entrevista a en Joan
per descobrir els secrets que amaga
"Todo lo que no puedes ver" i que li ha
portat a donar el salt de l'anonimat al
públic, amb una acceptació notable. Es
va parlar de pors, de llocs màgics de
Sant Joan i l'autor va anar responent
les preguntes plantejades tot parlant
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LLORENS PICART,
JORDI MONTOLIU
i TOMAS VIDAL

AUTORS DE LA CARROSSA DE LA COLLA
“SANTJOANENCA” PREMIADA ENGUANY
ALS CARNAVALS DE PLATJA D’ARO, SANT
FELIU DE GUÍXOLS I OLOT

EN LLORENS PICART, EN JORDI MONTOLIU I EN TOMÀS VIDAL SÓN ELS “ARTISTES” QUE
CADA ANY PENSEN, DISSENYEN
I CONSTRUEIXEN LA CARROSSA
DE LA COLLA “SANTJOANENCA”. DESPRÉS D’UNA TEMPORADA CARREGADA DE RECONEIXEMENTS HEM DECIDIT
VISITAR-LOS AL SEU TALLER
PER CONÈIXER DE PRIMERA MÀ
COM ES MOUEN ENTRE FUSTES
I FERROS. GRÀCIES A LA SEVA
IL·LUSIÓ, ENTUSIASME I TREBALL EN EQUIP, PASSEGEN AMB
ÈXIT EL NOM DE SANT JOAN LES
FONTS PELS CARNAVALS MÉS
IMPORTANTS DE LES COMARQUES GIRONINES.
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- Podria definir amb una paraula la seva
trajectòria artística? Quina seria?
Podria utilitzar la paraula individualisme 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.

- Quins materials utilitzeu per a construir la carrossa?
Llorens: bàsicament treballem amb ferro
i fusta.
Jordi: també utilitzem cartró pedra, reixat,
que ens serveix per fer figures de poc pes i
de gran superfície.

- Quanta gent forma part de l’equip de
disseny i construcció de la carrossa?
Llorens: Normalment som tres persones i
en moments puntuals quatre.

- Quantes hores hi dediqueu a la setmana?
Llorens: quasi dues o tres hores cada dia,
a part de les hores que no es veuen.
Tomàs: aquí obrim a les 3 de la tarda i la
gent va arribant; no tenim horaris estrictes.

- Quin és el calendari de treball?
Tomàs: Com que ens hi posem d’hora podem anar fent amb tranquil·litat.
Jordi: Primer construïm una estructura i
depèn del tema que hem triat ja fem el disseny. Comencem molt aviat, la qual cosa
ens permet evitar les baixes temperatures
de l’hivern. Durant l’estiu preparem l’estructura i fem la construcció.
Mirem d’acabar-l pel desembre o principis
de gener.
Ara pel juny donarem prioritat a la batalla
de les Flors.
- Com es decideix el tema sobre el qual
girarà la carrossa?
Jordi: Es fa una reunió amb els equips de
treball, és a dir, les persones que fan els
vestits, els encarregats del ball i els que
fem la construcció de la carrossa. És una
feina totalment assamblearia. Mirem de
posar-nos d’acord entre tots i escollir la
millor proposta que encaixi amb els tres
punts de vista.

- De quina carrossa de les construïdes
durant tots aquests anys us sentiu més
satisfets?
Llorens: potser “Venècia”
Tomàs: malgrat que no va tenir gaires premis, jo em decanto per la d’en Gaudí.
Jordi: jo també la de Gaudí, per originalitat.
De fet, busquem temes que no siguin gaire
vistos, que siguin originals. Això comporta
un plus de dificultat ja que lo més senzill
seria agafar temes ja vistos.
- Què creieu que busquen els jurats?
Tomàs: l’impacte visual, que la gent quan
la vegi digui “ooooohhhh!!!”
Jordi: jo crec que valoren la conjunció de
tots els elements. Quan tot lliga, vestits,
carrossa, ball, música, etc, sabem que ha
sortit harmoniosa, guanyi o no guanyi cap
premi. El més important no és tant agradar al jurat sinó que tothom que hi participa estigui satisfet. Curiosament, el criteri
dels jurats no sempre coincideix amb el

Carrosses de la
"sanjoanenca"

criteri del públic. Recordo una de les carrosses que no varen guanyar, que l’endemà
va sortir a tots els diaris i TV i amb comentaris molt positius. És una de les millors
satisfaccions que recordo.

Llorens: a mi l’afició em ve d’anar a veure
carnavals. De fet els primers que ens varem decidir a tirar endavant amb la “santjoanenca” vàrem ser la Roser, la Paquita,
en Ketxa i jo.

D’on us ve l’afició?
Tomàs: com que jo sóc artista m’agrada
la creativitat; avui són carrosses i potser
demà seran vaixells.
Jordi: som tres punts de vista ben diferents. En Tomàs és l’artista, en Llorens va
ser un dels impulsors perquè ja tenia una
idea del carnaval, i jo –en tant que delineant- sempre m’ha agradat el dibuix tècnic
i la configuració. Gràcies als companys
també he après molt d’escultura. Jo crec
que hem fet un molt bon equip.

Quina seria la vostra carrossa ideal?
Jordi: seria més alta i tindria molt moviment i il·luminació. Una escultura estàtica no parla. Ens fixem amb com treballen
les carrosses en altres llocs i el moviment
és important.

2004 Domino
2005 Picapedra
2006 Molino
2007 Egipcis
2008 Corsaris
2009 Diligència
2010 India
2011 Bosc encantat
2012 Cavall de Troia
2013 Som una joia
2014 Gaudí ens fa gaudir
2015 Il fascino di Venezia
2016 Somni Carnaval Tropical
2017 Anem a la Fira

Quin serà el tema de la propera carrossa?
Llorens: no podem dir res.
Tomàs: només podem avançar que volem
fer una carrossa de gran impacte que sorprengui a les altres colles.
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Els Voluntaris
de la Llibertat

de Sant Joan les Fonts
PER XAVIER VALERI

Evolució de la carrossa inspirada
en la técnica del trencadís de Gaudí,
concretament del drac del Parc Güell.

Carrossa “La selva en flor”
• Primer Premi “Batalla de les Flors” Festes
del Tura 2016
Jordi: Vàrem reproduir alguns dels animals més representatius de la selva: l’elefant blanc que és l’animal més emblemàtic; el cocodril perquè és el més antic; i el lleó perquè
és el rei.
Com que la carrossa participava a la Batalla de les flors,
vàrem acompanyar aquests tres animals amb la flor principal de l’Àfrica que és la flor púrpura. D’aquesta manera
tot tenia un sentit.

Carrossa “Anem a la Fira”
• Primer Premi al carnaval de Sant Feliu de
Guíxols 2017
• Primer Premi al carnaval de Platja d’Aro
2017
• Primer Premi al carnaval d’Olot 2017

Tomàs: Vàrem recrear una fira de principis del segle XX
amb diferents atraccions de l’època: una noria, un teatre de
titelles, etc. Li volíem donar un aire noucentista i crec que
ho vàrem aconseguir.

ELS NEGRES I ELS BLANCS
Els Voluntaris de la Llibertat de Sant Joan
les Fonts van existir. Primer van participar
en la revolta republicana de 1869 i després en la campanya electoral de 1871 i
en la Guerra Carlina de 1872 al 1876. Com
van sorgir? A Catalunya, des del 1820, hi
havia partidaris de la monarquia absoluta, de la inquisició i del retorn dels drets
feudals que es revoltaven. Es reunien en
grups de 30 o 40 i anaven armats pels pobles a pressionar i castigar els alcaldes i
regidors dels negres, així es coneixien els
liberals. Els negres eren partidaris del
sufragi censatari (votaven els propietaris
i les persones amb càrrec), la llibertat de
culte, i el respecte a la propietat privada i
entenien la nació com un conjunt de propietaris. Eren moderns però implacables
amb els pobres fossin masovers o treballadors. Això feia que moltes vegades els
masovers preferissin el tracte amb els
vells terratinents carlins que amb els rics
liberals (militars enriquits, grans càrrecs
de l’administració o industrials propers al
règim...). En ambdós casos els pobres que
podien arribar a passar gana i eren majoria només estaven per treballar i obeir i
molt sovint els atreien a les files de negres
o de blancs amb els diners de les pagues.
Es van organitzar en sindicats i els burgesos fossin carlins, liberals o republicans
els reprimien.
El conflicte entre els negres i els blancs
ja va començar en temps de Ferran VII
(1784-1833), durant el trienni liberal del
1820 al 1823. Per tal d’evitar que les bandes absolutistes fessin el que volguessin,
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els governs liberals van recuperar la milícia nacional de voluntaris creada durant
la guerra Napoleònica. Hi havia d’haver 30
milicians armats per cada 1.500 habitants.
La milícia havia de ser pagada pels ajuntaments, se’ls designava entre el Govern
Civil i l’Ajuntament i el Govern Civil decidia
el cap. La feina era defensar els pobles
liberals de les partides absolutistes fins
a l’arribada de reforços de l’exèrcit i –en
temps de calma- mantenir un ordre favorable als interessos dels governs liberals
o de la Primera República (1873-74). Dins
aquest ordre –sovint-, abusaven dels veïns
denominats blancs, carques, o carlins. En
temps de pau els vexaven i si hi havia conflictes els feien pagar contribucions que
solien servir per pagar els milicians.
El 1869, el municipi de Begudà i Sant Joan
les Fonts havia arribat als 1.948 habitants.
Des de la conversió del Molífondo en fàbrica el 1841 i amb la transformació dels
molins en petites fàbriques de fil, havia
triplicat els habitants. La indústria afavoria la presència de liberals i republicans
i el poble ja tenia prou habitants per pagar una milícia de 25 homes. La milícia va
començar a constar a partir de 1869. És
quan de resultes de la revolució de 1868 i
de la decepció que van tenir amb la constitució monàrquica del 1869, els republicans van fer una revolta que va tenir un
principi d’èxit aquí. A la zona d’Olot els
manava Joan Deu (un home benestant,
casat amb la important i rica pubilla de
la Cau). Joan Deu era l’alcalde d’Olot que
havia resultat de les juntes de la revolució
liberal del 1868.

LA REVOLTA DE LA TARDOR DEL 1869
Encesa la revolta, el 4 d’octubre de 1869,
una columna manada per Joan Deu (formada per milicians d’Olot, Sant Joan les
Fonts i Castellfollit) va arribar a Tortellà, on
ja hi havia 100 milicians del poble (era el
poble més republicà) i uns 500 de la part de
Banyoles, manats per Toribi d’Ameller (un
jove de posició, fill d’una casa de tradició
liberal de Banyoles), el qual va escriure:
<Joan Deu cap i primer comandant del batalló amb les companyies d’Olot, Sant Joan
les Fonts i Salt prenia la part de la muntanya, mentre que jo amb les de Tortellà
i Banyoles baixava a recórrer la carretera
(La Igualdad, diari republicà, 22 de gener
de 1870) >
La revolta va fracassar a tot l’estat i els
milicians van tornar als respectius pobles.
No va ser senzill, perquè Joan Deu va haver de marxar a França i els ajuntaments
de Palau de Montagut (ara Sant Jaume de
Llierca) i Tortellà van ser dissolts. La revolta va encendre encara més el conflicte
entre blancs i negres. El motiu era que
els republicans revoltats havien practicat
la repartidora. És a dir, havien cobrat per
força sumes importants a gent de denominació carlista.
OBRER MORT A TRETS
En l’àmbit d’una vaga de filadors, el 19 de
novembre del 1871, Salvador Casals va voler anar a convèncer els esquirols que treballaven a la fàbrica del cap de Voluntaris
de la Llibertat, Josep Targarona, a Socarrats. Quan el piquet va passar per la Canya,
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GUERRA CARLINA

Targarona els va tancar el pas amb un revòlver a la mà i els va amenaçar. Casals i
els seus van anar a Sant Joan a demanar
suport a l’alcalde, però no els n’hi va poder
oferir. Tot i això, van anar a parlar, però Targarona els va agredir i els va perseguir fins
al mas Canya de Dalt, on va disparar contra
Jaume Casadellà i el va matar. Encara va
ferir una dona i un altre sindicalista (Joan
Barnadas- Orígens del moviment obrer a
Olot. Pp, 67). A Targarona no li van fer res i
Salvador Casals va ser multat per mal parlar del rei Amadeu.
Els diaris de Madrid van donar versions
distorsionades dels fets. El Imparcial del 24
de novembre del 1871 va explicar que a la
plaça de Sant Joan que ja era el centre neuràlgic del poble. A l’acte, s’hi van aplegar
la major part dels veïns i veïnes. Salvador
Casals, un actiu sindicalista d’Olot, va voler
prendre la paraula. Quan volia començar es
va presentar el petit fabricant, polític republicà-federal i cap dels voluntaris de la Llibertat Josep Targarona amb un revòlver a
la mà i en companyia d’homes armats. Targarona i els armats van intimidar els assistents a la dissolució i van amenaçar que
si no ho feien obririen foc. Els congregats
no van voler obeir i els homes que acompanyaven Targarona van disparar. Van haver
haver-hi molts ferits i un mort a terra. El
mort va ser un noi de 20 anys i una dona
va rebre ferides d’arma blanca. Els fets van
deixar ànims de remenja. El Imparcial va
definir el succés de fill de la intolerància
i de l’oposició a la Constitució del 1869. A
més de a El Imparcial, els fets van sortir
publicats a La Igualdad i a La Esperanza.
Pel març del 1872, Targarona va tornar
a aparèixer en la repressió d’una vaga a
Olot. Van actuar els Voluntaris de la Llibertat d’Olot, ell i els militars. El primer
detingut va ser el delegat dels paperers de
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Sant Joan i regidor del poble, Josep Caula.
El van dur lligat pels carrers amb una corda i el van tancar. Va ser posat en llibertat
després de pagar 100 duros. De Targarona
expliquen que entrava amb el sabre a la mà
a les cases per caçar els obrers. Des de llavors, el moviment obrer va desconfiar dels
partits burgesos fossin carlins, liberals o
republicans (Joan Barnadas- Orígens del
moviment obrer a Olot. Pp,75).
El 3 d’abril de 1872, va tornar a haver-hi
eleccions per causa de la divisió interna del partit Liberal Progressista, entre
demòcrates radicals i constitucionals. A
Begudà –exposa La Esperanza-, es varen
presentar alguns alabarders (volia dir gent
armada) i no solament van falsificar cèdules (carnets d’identitat), sinó que a més
les varen passar quan ja eren segellades.
A Sant Joan les Fonts – també segons La
Esperanza de 8 d’abril de 1872-, els voluntaris de la tirania (denominació que dóna
als Voluntaris de la Llibertat), van envair el
poble i van amenaçar de mort els electors
susceptibles de poder votar la candidatura
de l’oposició. Van detenir el regidor primer
per haver impedit una agressió contra un
elector. A Sant Joan hi havia un sector conservador i carlí que estava format al voltant
dels pagesos i dels propietaris. El rector
entre el 1852 i el 1889 va ser Joan Vergés. A
Santa Pau, l’oposició havia guanyat la taula,
però l’endemà els voluntaris d’Olot van impedir les votacions. A les Preses i Sant Esteve d’en Bas tampoc van poder votar per
causa dels voluntaris que la premsa carlina nomena calamars. Al Mallol l’alcalde i
el secretari van falsificar les cèdules. A la
major part de la Garrotxa, si podien votar,
les eleccions les guanyaven els carlins amb
molta majoria. El resultat a Olot va ser de
783 vots a favor del candidat carlí Domingo
de Miguel Bassols contra 251 del ministerial Alexandre Roca.

El 15 d’abril de 1872, els carlins van
fracassar en un cop d’estat que havia
de revoltar les casernes. Fallat l’intent,
els carlins van començar una guerra de
guerrilles. Van fer partides que van seguir
els pobles per desarmar els voluntaris
de la llibertat, reclutar voluntaris i cobrar
contribucions als industrials i càrrecs liberals i republicans per tal de finançar la
guerra.
El 25 de maig, de nit i amagats pels boscos 100 carlins escollits van arribar de nit
i van i van intentar capturar el cap dels
Voluntaris de la Llibertat, el senyor Targarona i els seus principals. Van anar al
cafè de la plaça, on es reunien els Voluntaris de la Llibertat, però no el van poder
sorprendre i després d’un intercanvi de
trets van marxar (Jordi Moret-Memorial
del general Estartús). Més tard el 30 de
juny del 1872, la partida de Josep Estartús (Sant Privat, 1811-1887) va passar pel
camí de Riudaura (poble molt carlí) i va
tornar a Sant Joan a desarmar els guardians del poble. Estartús era fill del mas
Estartús de Sant Privat, havia estat seminarista i s’havia distingit com a militar
en les carlinades anteriors. Una comissió
de fabricants el va rebre per assegurar-li
que la força d’homes armats, de la qual
disposaven estava destinada a la defensa de les seves propietats. Li van dir que
temien més els republicans que els carlins i que no passava un sol dia sense que
algú els molestés. Així doncs Targarona i
els seus homes estaven per controlar els
obrers i vigilar els carlins.
Estartús els va contestar que la motivació
dels carlins era la defensa de les propietats i dels drets legítims. Els va afegir que
mentre es limitessin a defensar els seus
interessos no tenia res a dir, si no passava
que rebés ordres superiors.
El juliol, els carlins s’havien fet molt forts.
El general Estartús s’havia hagut exiliar i el nou cap, Francesc Savalls (la Pera,1817-Niça, 1886), feia la guerra amb
molta més virulència. Savalls era fill d’un
mas important de la Pera. Havia estat a
les carlinades i a les guerres de la unificació italiana als exercits de Modena i dels
Estats Pontificis. Els militars seguien els
moviments de Savalls, però no els podien
impedir. Quan Savalls atacava un poble
ho feia amb uns 500 homes i 15 cavalls i
les partides més petites com la de Barrancot, el Tremendo, en Prat Vila, l’Isern
o en Casademont a la vora, en grups de
50 i 60 vigilaven els camins. Així, Savalls
anul·lava, els voluntaris de la llibertat, els
guàrdies civils, els carrabiners i els mossos d’esquadra que entre tots formaven

de 30 a 40 persones per poble o menys.
A la primavera del 1872, va haver-hi una
acció entre militars i carlins a Aiguanegra
i Sant Joan les Fonts (La Iberia).
Segons La Esperanza del 8 de juliol Savalls va entrar a Sant Joan les Fonts amb
400 homes i uns 80 cavalls i es va endur
el senyor Targarona per haver atropellat
electors carlins a les Preses, cosa que
–segons els carlins- li havia suposat un
ascens.

El Pensamiento Español de 5 de juliol
dona més dades. <A les nou del matí es va
presentar la partida de Savalls amb 600
homes i 28 cavalls, va desarmar 24 voluntaris i es va apoderar de les corretges.
A casa del comandant, Josep Targarona,
hi havia 38 armes de diferents calibres.
El nomenat comandant es va resistir a
obrir la porta van haver de destruir-la i un
cop dins el van fer presoner. Explica que
temps enrere hi havia hagut una certa
efervescència al poble entre monàrquics
i republicans en motiu d’una vaga. Va haver-hi una descàrrega i un republicà va
resultar mort. Es tracta de la vaga de filadors del novembre del 1871 i de l’assassinat fet per Targarona. Com que els republicans havien dit que volien fer de les
seves, Savalls va decidir venir a Sant Joan
a impedir-ho. Els carlins tenien espies a
tot arreu. Un nen de 8 anys que guardava vaques, una criada, una vella beata, un
capellà tots eren espies.
Les notícies que arribaven de Sant Joan
van crear confusió a Olot, però els carlins no van passar dels prats de Cuni, on
segons el diari es van refrescar amb els
licors presos al cafè liberal i després van
seguir cap a Bianya. La Iberia diu el mateix, però hi afegeix que es van endur un
cavall del senyor Capdevila.
Josep Grahit Grau (Última Guerra Carlista) dóna una altra versió. Segons ell, el
2 de juliol, els carlins de Savalls van entrar a Sant Joan i van provocar una gran
sorpresa entre els veïns. No van poder
desarmar els voluntaris i van fer presoner el senyor Targarona, que ell anomena
Tarragona. Això no obstant, gràcies a la
insistència de molts veïns el van alliberar.
Sembla que Targarona se’n va sortir i els
carlins no el van matar, com sí que van fer
amb un republicà de Beuda, un de Besalú,
un regidor d’Argelaguer i l’alcalde de Castellfollit. En tot cas, de cognoms Targarona a Sant Joan les Fonts n’apareixen a la
premsa i fins i tot el president de la junta
de l’Ateneu Obrer del 1916 es deia Josep
Targarona, però 43 anys després, potser
era un familiar.

De fonts de Josep Oliveras, he sabut que
el molí ara conegut com a can Gavarró (al
terme actual de la Vall de Bianya-llavors
parròquia de Sant Andreu de Socarrats)
havia estat nomenat can Targarona o Tarragona. La ilustració Catalanaa de l’1 de
setembre del 1889 mostra un gravat del
Fluvià a la Canya. S’hi veu el pont del Patxe. Darrere el pont a la dreta hi ha el molí
de can Daina, la de l’esquerra és el molí
d’en Creu (fàbrica de barretines) i al fons
una petita fàbrica de fils de llana que la
Ilustració denomina can Tarragona. Potser tenia la fàbrica a can Gavarró i vivia al
poble. El Eco de la Montaña del 10 d’agost
del 1886 exposa en un inventari de béns la
casa fàbrica de can Targarona, a Capsec,
en un inventari de béns.
El 21 de juliol- segons La EsperanzaSavalls va tornar a Sant Joan amb 500
homes i va marxar perquè van arribar
columnes de l’exèrcit. El problema dels
militars era que de partides de carlins
n’hi havia d’escampades per tot Catalunya i ells per controlar-les havien de dur
soldats d’un lloc a un altre..
El 24 de setembre –segons Grahit-, Savalls va pernoctar amb 800 homes a Tortellà i a les 8 del matí del dia 25 va aparèixer a Sant Joan les Fonts. Alguns de
la seva partida es van acostar fins al Bufador des d’on van disparar a la guàrdia
del fortí de Sant Francesc (Olot). Després
van fugir cap a la Garrinada Alta des d’on
van marxar a la Vall de Bianya, on Savalls
va saber que s’acostava una columna i va
marxar pel Capsacosta cap a Sant Joan
de les Abadesses.
Pel juliol del 1873, els carlins van segrestar l’industrial Miquel Torras i Mulleras,
pel qual la seva família va haver de dipositar un rescat a Lloc Alou. Paral·lelament,
l’Ajuntament, les empreses Salvador
Torras i Cia, Fills de Josep Escubós i els
senyors Capdevila van pagar quantitats
importants als comandant militar de la
plaça d’Olot per a subministrament de la
força que hi estava acantonada.
Els carlins aturaven les diligències d’Olot
a Girona per prendre els cavalls i obstaculitzar la ruta. També destruïen les línies
del telègraf, perquè no se sabés el que
feien. La impunitat cada vegada els feia
més forts de tal manera que després de
destruir una columna de soldats a Alpens
van atacar i van encendre Tortellà (21-23
d’agost de 1873), on només van resistir
els voluntaris refugiats a l’església i després van atacar Besalú, on els voluntaris van resistir un atac amb canons fins a
l’arribada de l’exèrcit.

Al març del 1874, Savalls tenia Olot assetjada. Per auxiliar va pujar una columna de
l’exercit i va tenir lloc el desastre del Toix.
Al Toix no hi ha constància de voluntaris
de la llibertat de Sant Joan i sí de Tortellà
i d’Olot, entre els darrers n’hi podia haver
de Sant Joan. El resultat del Toix va ser
que els carlins es van apoderar d’Olot i
van quedar amos de la zona durant uns
11 mesos. Va ser el temps de màxim domini carlí. Llavors per la zona n’hi havia
uns 3.000 organitzats en forma d’exercit.
El gener del 1875, els militars van derrotar els carlins a Sant Julià del Mont, Santa
Pau. El 20 de març, l’exercit regular va
ocupar Olot i part de la rodalia va haver-hi
forts combats a Montolivet i a l’indret
de la torre de Canadell. Amb baixes de
consideració, el general Antoni Ortiz va
aconseguir ocupar Castellfollit i les seves
alçades (la Correspondencia). La torre
de Canadell, amb força seguretat, va ser
l’escenari d’un dels combats més virulents pel domini final de la rodalia d’Olot.
La seva presa va ser clau per l’arribada
de combois de vitualles i municions a
Olot. Un comboi va dur els canons que
van posar a la torre de Canadell durant un
temps per allunyar els carlins de la carretera entre Olot i Girona.
Després d’una gran batalla que va tenir
escenaris a Sant Andreu del Coll, Sant
Miquel del Mont, Lloc Alou, l’Hostalnou i
la Pinya, el 4 d’abril del 1875, l’exèrcit va
fer marxar els carlins de les vores d’Olot.
Després va venir el pacte de l’Hostal de la
Corda (6 d’abril del 1875) pel qual els carlins van abandonar la rodalia d’Olot. Per
assegurar-se que els carlins no tornarien, Martínez Campos va reforçar les torres de vigilància als cims de les muntanyes entre Olot i Besalú: Montolivet (Olot),
Montsacopa (Olot), Canadell (Sant Joan
les Fonts) i el Cos (Montagut). Els militars
demanaven carros amb bous als ajuntaments per pujar les pedres a la muntanya
i els soldats hi pujaven còdols des del riu
muntanya amunt pel sistema de la cadena humana.
Amb els carlins sense força a la zona, els
Voluntaris de la Llibertat, en general, van
començar una autèntica cacera dels carlins que encara voltaven a cobrar contribucions de guerra per les cases de pagès.
Quan va haver acabat la guerra, el govern
va desfer el cos de Voluntaris de la Llibertat, perquè ja no tenia raó de ser, perquè
carlins, liberals i republicans tornaven a
defensar els seus interessos en unes urnes, en les quals a la Garrotxa i Olot els
carlins van tenir èxits de rellevància.
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"1978. Panoràmica de Sant Joan les Fonts"

Imatge recuperada i restaurada. Original en molt mal estat.
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TRAVESSANT EUROPA / MIQUEL PAGÈS

ELS VIATGES D’EN QUIM / VIATGE A NOVA ZELANDA

Travessant Europa
PER MIQUEL PAGÈS

CRÒNICA 1
AQUESTA HISTÒRIA COMENÇA DEL
NO RES, D’UNA SIMPLE PREGUNTA I LA CONSEGÜENT RESPOSTA:
- “PERQUÈ NO ENS N’ANEM A
FER AUTOESTOP PER EUROPA EL
PROPER ESTIU?”
- “PERQUÈ NO?”

Em dic Miquel Pagès Masias i tinc 23 anys,
sóc de Sant Joan les Fonts i estic acabant
d'estudiar enginyeria mecànica. L'estiu
passat vàrem decidir emprendre un viatge
fent autoestop amb en Pau Serra Planagumà, amic des de l'infància. Una experiència que ens plantejava molts dubtes i que
ens feien venir més ganes de complir-la.
De seguida ens vàrem adonar que allo
seria una aventura que ens canviaria la
nostra forma de veure la vida i així va ser.
Un viatge ple de vivències, històries, llocs i
gent maravellosa.
Així que després d’un brindis, uns mesos
d’espera i una petita preparació de la ruta i
el material necessari, el 3 de juliol iniciem
la nostra aventura.
Comencem el nostre viatge just passat la
frontera amb França. Allà, amb certs nervis, aixequem el dit esperant que algun
cotxe accedeixi a dur-nos. Des del primer
moment ja ens adonem que aquest viatge
ens depararà moltes sorpreses.
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La primera parada és Chamonix,
on ens hi plantem al cap d’un dia
i mig d’autoestop i un tram final
en un tren amb unes vistes espectaculars, que ens ofereixen
gaudir de forma gratuïta. Al
cap d’unes hores decidim posar-nos a recórrer durant tres
dies les muntanyes que voregen l’emblemàtic Mont Blanc. Realitzem 70 dels 200
quilòmetres d’aquest Tour, fins a la població italiana de Courmayer. Aquest meravellós Tour està molt ben senyalitzat i,
tot i ser força transitat per excursionistes,
està molt ben preservat, en cap moment
ens dóna la sensació de veure aquests
paratges explotats per l’ésser humà, ans
el contrari.
Des d’allà fem un salt cap a Suïssa. Després de banyar-nos en uns llacs espectaculars arribem a la ciutat de Zermatt, al
peu del majestuós Matterhorn o Cervino.
Aquí ens trobem per casualitat amb uns
companys olotins que ho tenen tot a punt
per realitzar l’ascens a aquesta impressionant muntanya. Els desitgem molta sort
i ens posem a caminar per la base i voltants d’aquesta imponent formació rocosa. Al vespre, deixem aquest poble on,
malauradament, sí hem vist una enorme
explotació turística que ens ha deixat un
regust una mica amarg. Tenim l’ocasió
d’agafar un cotxe que ens porta de festa
a Berna, on passem la nit, i l’endemà ens
deixen en la bona direcció per continuar
la nostra aventura. Després d’aquesta
nit salvatge, un noi que havia viatjat de la
mateixa manera que nosaltres però per
Àsia, ens carrega i ens aconsella visitar
un refugi lliure prop de Lauterbrunnen.
Aquest es troba envoltat per glaceres,
al peu del Jungfrau. Hi acabem passant
tres nits a causa de les males condicions
meteorològiques, però en els moments
de pau podem gaudir de la majestuositat
del que ens envolta i la tranquil·litat que
es respira en aquest indret. Degut a les
males condicions meteorològiques que
es presenten per la següent setmana
decidim no visitar Àustria i comencem a
enfilar-nos direcció nord.

Primer travessem Alemanya, un país que ens sorprèn per les dificultats que
tenim fent autoestop i per
l’actitud d’alguns habitants
cap a persones que, com
nosaltres, no són residents
a Alemanya. Alemanya, doncs, és el
lloc on moralment ens sentim més enfonsats. Tot i així, no decaiem ni permetem
que el somriure s’esborri de les nostres
cares, i decidim quedar-nos amb el record
de les meravelloses persones que ens
creuem durant el nostre camí.
D’allà ens desplacem cap a Dinamarca,
país que travessem fàcilment amb un dia,
i seguidament cap a Suècia que, tot i que
amb més dificultat, també creuem ràpidament. La nostra entrada a Noruega,
el nostre principal objectiu, és triomfal.
Travessem la frontera amb el cotxe d’una
parella gran que d’entrada no ens volia
carregar, i ens ho havia dit amb molt bones
paraules, però després d’una bona estona
conversant-hi, aconseguim convèncer-los.
El viatge és un cúmul de rialles, anècdotes
i felicitat completa. Arrel d’això, un cop arribem al seu poble decideixen pagar-nos
un tren fins a Oslo. Ens diuen que s’ho han
passat d’allò més bé i que estan molt orgullosos d’haver canviat d’opinió.
Després de visitar Oslo ens dirigim cap a
Trolltunga. Una de les nits d’acampada
que realitzem és en una zona força urbanitzada, i per això a la que veiem un camp
sense tanques no dubtem a plantar-hi la
tenda. Al cap de poca estona se’ns acosta una dona. D’entrada ens intenta fer
entendre que no li agrada que acampem
allà, però després d’explicar-l’hi la nostra
aventura, se’n torna cap a casa i ens apareix amb un pot de melmelada feta d’una
fruita que no havíem vist mai anomenada
“cloudberry”, que només es troba als països nòrdics i és molt preuada i exclusiva.
L’endemà d’aquest fet arribem a Trolltunga, on es troba una de les pedres penjades
més característiques, i on gaudim d’un
dels paisatges més imponents de Noruega. Per sort, decidim acampar-hi i així podem admirar tranquil·lament aquest lloc

amb tota la seva esplendor, cosa impossible durant el dia, ja que es tracta d’un lloc
molt massificat.
La nostra següent parada és Bergen, on
som afortunats de gaudir d’un dia radiant,
cosa poc habitual en aquest lloc. Tenim
la sort de coincidir amb vàries persones
catalanes, una de les quals és guia turística, de manera que a banda d’acollir-nos,
tenim l’oportunitat de visitar el lloc amb
algú que s’ho coneix de primera mà.
Deixem enrere aquesta ciutat i varis
llocs que teníem amb ment per tal de
visitar-ne d’altres que ens recomana la
gent local. Sens dubte no ens defrauden.
Anem avançant en direcció nord fins a arribar a Kristiansund per l’Atlantic Road,
una carretera meravellosa que circula al
costat del mar per diferents illes, i ens
anem adonant que l’hospitalitat i amabilitat de la gent creix. Un dia, per ser més
exactes, mentre cuinem assentats en
unes roques, ens treuen un parell de cadires d’una casa perquè puguem estar més
còmodes.
Un cop sortim de Kristiansund, i després
d’haver recorregut i visitat vàries muntanyes de la zona, decidim que la nostra
pròxima destinació és Lofoten. Després
de varis cotxes ens trobem uns germans
francesos que estant fent la volta al món
en furgoneta i que, igual que nosaltres, es
dirigeixen a aquestes illes. El 3 d’agost, un
mes després de la nostra sortida, creuem
el Cercle Polar Àrtic. Aquest fet ens emociona: un mes enrere no crèiem ni molt
menys arribar tan lluny, i ara mateix,
en canvi, ens veiem capaços de tot.
Juntament amb aquests germans
visitem l’entrada d’un fiord on es
produeix un fet gairebé sobrenatural: dues vegades al dia

l’aigua hi entra amb tanta força que es
formen uns remolins i bombolles gegants
que, amb poca estona, fan pujar el nivell
del fiord de forma considerable.
Finalment arribem a Lofoten, un paradís
del que havíem sentit a parlar i que, sense
gaire certesa de si seria possible donada la
seva llunyania, volíem visitar amb bogeria.
La nostra arribada no podria ser millor, ja
que fa un dia radiant, i decidim pujar en
una muntanya força alta per veure la posta
de sol. Hi arribem quan ja és tard, però el
que veiem ens al·lucina. Unes vistes de
totes les illes, acompanyades d’una posta
de sol que no acaba mai. Després d’una
bona estona bocabadats i intentant assimilar que tot allò no és un somni, baixem.
Arribant a la tenda la claror comença a
ser més intensa i el dia es comença a aixecar altra vegada sense tenir temps de
fer-se fosc, un altre fet que ens deixa meravellats.
Ens passem varis dies pujant muntanyes
d’aquestes escarpades illes que semblen
ben bé d’un altre planeta i admirant cada
vegada més aquest lloc. També visitem
uns quants poblets de pescadors que ens
transporten al dur passat que es vivia en
aquests indrets. I quan ja és el moment
d’enfilar el camí de tornada, ens apareix
la cirereta d’una pastís pleníssim d’elles.
Tot comença amb un home, l’Einar, que
ens porta a casa seva per poder pescar.
Aquest dia acaba amb un èxit espectacular, ja que després de veure un lleó marí
i dues balenes, pesquem una dotzena de
peixos força grans, tot això acompanyats
d’una posta de sol novament espectacular. A partir d’aquí, durant uns
quants dies gaudim com mai fent
les feines que ens deixa fer a la
seva granja, provem tot tipus
de menjars tradicionals

i experimentem la vida i cultura hospitalària d’aquesta zona. A casa d’aquest
home s’hi presenta gent de totes les edats
i s’hi respira un ambient familiar que ens
encanta.
No veiem el dia de marxar-ne, però malauradament s’acosta el dia de la nostra tornada. El nostre avió surt de Trondheim, i la
nostra anada fins allà, com moltes coses
del viatge, és totalment inesperada. Després de parlar de mil i una opcions, l’Einar
ens acaba deixant un cotxe perquè puguem conduir els gairebé 1000 kilòmetres
que ens separen d’aquest punt. Un cop arribem, deixem el cotxe prop de l’aeroport,
a la granja d’un seu amic a qui visitarà
properament. I si ja no sabíem com agrair
tot el que ens havien ofert durant aquest
viatge que s’acostava a la seva fi, aquest
amic ens compra uns bitllets de tren fins
a l’aeroport, demanant-nos que tornem
l’any següent, però que sobretot primer
passem a visitar-lo a ell.
Aquesta forma de viatjar, a banda de ser
molt econòmica, ens ha ensenyat a conviure amb tot tipus de persones i cultures,
a afrontar les inquietuds sense pors i els
problemes amb un somriure, a confirmar que sempre hi ha part positiva dins
un dia dolent, a que mai s’ha de perdre
l’esperança i que el món està ple de gent
meravellosa.

PER TENIR MÉS INFORMACIÓ:
Per qui estigui interessat a viure la
història amb més detall el convidem
a entrar a la pàgina web:
http://travessanteuropa.wixsite.

com/travessanteuropa
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#SENSEFILTRES / CLARA SÁNCHEZ-CASTRO BONFILL

#sensefiltres

i presumint de poble!
CLARA SÁNCHEZ-CASTRO BONFILL
PERIODISTA I CANTAUTORA

QUAN VAIG GRAVAR EL VIDEOCLIP DE “LA MADRA” A MOLÍ
FONDO RECORDO LA FASCINACIÓ
DEL DIRECTOR DEL VIDEOCLIP
PEL LLOC TAN FANTÀSTIC QUE
ES VA TROBAR. “HI HA UNA LLUM
MÀGICA”, EM DEIA, LES COLUMNES DE BASALT DE LA ZONA DE
LA PEDRERA REFLECTIEN UNA
LLUM BLAVA, BAIXANT CAP A LA
ZONA DE LA CASCADA, AMB LES
FULLES VERDES DELS ARBRES
I LA LLUM DE SOL, LA LLUM ES
TORNAVA GROGA, I A L’ARRIBAR
A BAIX, REGNAVA LA BLANCOR.
EL QUE HABITUALMENT S’ACONSEGUEIX AMB HORES DE POSTPRODUCCIÓ, APLICANT FILTRES
ARTIFICIALS DE COLOR A LES
IMATGES, HO VAREM ACONSEGUIR SENSE FER RES, GRÀCIES
A LA BELLESA NATURAL DE SANT
JOAN LES FONTS.
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És molt curiós com, la mateixa gent del
poble, quan vaig penjar el videoclip a les
xarxes socials, em preguntaven si allò ho
havia gravat a Sant Joan. Molta gent de
fora em va dir si havia anat a Irlanda, a
la Calçada dels Gegants. Una àrea on hi
ha 40 mil columnes de balast, a la reserva
natural nacional del comptat d’Antrim, a
Irlanda del Nord. Una meravella!!! Ostres,
vaig pensar, si han confós Molí Fondo amb
la Calçada dels Gegants és que realment
no tenim res a envejar als irlandesos.
I és veritat, Sant Joan té una fotogènia
espectacular. Jo que sóc una instagramer

molt activa, tinc retratats els meus racons
preferits del dret i del revés. I sempre que
els penjo a la xarxa provoca reaccions
molt positives.
He retratat les passejades de tarda amb
les meves filles tot anant cap a la Rompuda, els primers brots de primavera als
arbres de sota l’església nova, la vista des
del terrat de casa els pares, que bonica,
el paisatge de la meva vida, presidit per la
muntanya de Vives, majestuosa i perfecta,
amb les xaiets pasturant als prats de tocar el Fluvià. He fet fotos del pont Medieval, des del parc, les postes de sol són de

cine... fins hi tot vaig caçar una súper lluna plena des de l’aparcament del costat
de l’església que semblava un fotograma
del videoclip Thriller de Michael Jackson.
Us convido a remirar el nostre poble amb
ulls d’instagramer, o, el que és el mateix,
amb ulls de turista. Jo ho he fet i m’ha
sorprès. Només cal que us emporteu el
mòbil quan aneu a passejar. I que us deixeu seduir pel paisatge que ens envolta.
Tenim sort de viure en un poble amb tanta fotogènia, aprofitem-hi i omplim la les
xarxes socials de fotos de #SantJoanLesFonts !
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ELS VIATGES D’EN QUIM / VIATGE A NOVA ZELANDA

Els viatges d’en Quim
PER JOAQUIM FERRER

VIATGE A NOVA ZELANDA
EL PASSAT MES DE GENER VAIG
TORNAR A VISITAR AQUET BONIC
PAIS, ME VA ACOMPANYAR EL
MEU NEBOT MARC. EL PAIS ES UN
PARAÏS PER ELS QU'ENS AGRADA LA NATURA, DONS SHI TROBEN GLACERAS, MOLTS LLACS I
RIUS AMB AIGUAS COLOR ESMERALDA, COSTAS ACANTILADAS,
PLATJAS VERGES, MONTANYAS
ON LA NEU NO ES FON EN TOT
L'ANY, I DIVERSITAT DE FLORA I
FAUNA AUTOCTONA.
Nova Zelanda es una nacio que forma part
d'Oceania, formada per illas, les mes importants son l'illa Nort, i l'illa Sud, i per moltas altres de petitas, per fensen una idea, te
la superficie una mica mes petita d'Italia,
amb nomes uns 4,5 milions d'habitants. El
pais a escala mondial esta considerat el segon amb menys corrupcio, despres de Dinamarca, i en altres estadisticas com nivell
d'educacio, democracia, index de desarrollo
huma, etc. tambe esta en els primers llocs,
i tot plegat es nota voltant per el pais.
Varem entrar per Auckland, la ciutat mes
gran, situada a l'illa Nort, on tambe s'hi
troba la capital Wellington. Al arribar tenim d'adelantar el rellotge 12 horas, tot un
trasvals, per aixo varem esperar un parell
de dias a posanse al volant del cotxe llogat,
dons entre el cambi horari i la conduccio
per l'esquerra, ens voliem trobar comodes.
Auckland, es una ciutat molt moderne, varem voltar per el centre i per la zona porturaria, plena de botigas i gran diversitat
de restaurants, tambe una gran cantitat de
vaixells, en aquesta ciutat se la anomena la
“Ciutat de las Velas”, dons te la fama d'esser la ciutat del mon amb mes vaixells particulars per nombre d'habitants.
Varem agafar un vaixell cap a la illa de
Rangitoto, situada a poca distancia, es un
antic volca, desd'on i despres d'una caminadeta d'una hora s'arriba al punt mes alt
on hi ha unas magnificas vistas de la ciutat.
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Ja a la carretera, ens dirigim cap al Cap
Reinga, la punta mes al nort del pais, lloc
molt visitat per els turistas, situat a uns 400
km al nort de Auckland, lloc mitic i ple d'espiritualitat per els aborigens, els Maoris, on
desdel far es contempla com xocan les corrents de l'Ocea Pacific i el Mar de Tasmania,
que al ajuntarse formen fortes turbulencias
com si el mar bullis. Segons la mitologia
Maori “los espíritus de los muertos van a
cabo Reinga en su viaje hacia la otra vida,
para saltar desde la punta y trepar por las
raíces del árbol de 800 años y descender
al inframundo para así regresar a su tierra
de origen, Hawaiiki-a-nui, por medio del Te
Ara Wairua (el sendero de los espíritus)”.
De cami cap al Sud aprofitem per fer una
passajada i visitar una reserva on si troben
els arbres “Kauris”, endemics de la zona on
ens trobem, es tracte d'uns arbres gegants i
continuem cami cap a la ciutat de Hamilton,
on visitem uns jardins botanics que val la
pena ferhi parada, dons estan formats per
pabellons de diferents llocs del mon, com
ara Italia, Gran Bretaña, Espanya, France,
Japo, China, India, etc.. on hi ha una construccio tipica de cada pais, envoltada d'un
jardi format per plantas i arbres que li son
autoctons, a mes hi ha uns grans espais dedicats al propi pais on ens trobem.
Continuem cap a Hobbiton, lloc on es varen
filmar El Hobbit i El Señor de los Anillos,
lloc atestat de turistas, on en uns autocars
ens porten per els diferents escenaris on es
van filmar les peliculas.
I ja arribem a la ciutat termal de Rotorua,
construida literalment sobre un terreny volcanic actiu, on notem una forta olor de sofre
nomes de sortir del cotxe. A la mateixa ciutat hi ha un itinerari per els diferents parcs

on veiem els primers senyals
d'activitat termal, grans fumarolas, aigas i fang en estat
d'ebullicio, i forta pudor de sofra, tot per el bell mitg de la ciutat.
A pocs kilometres ens desplacem per visitar la vall volcanica de Waimangu:
“Geológicamente el valle está situado sobre
la línea de fuego del Pacífico situándose sobre una gran fractura de terreno que abarca
el volcán Tarawera, el lago Rotomahana y
el propio valle”, on fem una caminada d'un
parell d'horas tot troban llacs d'aigua color
turquesa i calenta, tot caminan a la vora
d'un riu petit pero tambe d'aigua calenta i
agafant una diversitat de colors degut a la
activitat volcanica de la zona i en alguns racons surten petitas fumarolas, que tambe
es veuen al mitg dels bosc de les rodalias.
Tambe visitem la zona de Wai-o-Tapu, on
ens trobem amb una gran diversitat de
colors i formes produidas per l'activitat geotermal, amb molts de petits craters d'on
fluexen uns geysers, amb noms com “Morada del Diablo”, Crater del Trueno”, “Paleta del artista”, aquet una bassa d'aigua molt
calenta on es poden veura casi tots els colors qu'existeixen, “la piscina de Champan”,
on flueix l'aigua plena de bombollas, etc...,
tambe hi ha una curiositat qu'es el geyser
Lady Knox, que cada dia a les 11:00 del mati
li provoquen l'erupcio d'aiga bullenta, es a
dir a l'hora senyalada arriba una persona i
possa a la boca del petit crater una bossa
de sebo, i al cap de poc comensa a sortir aigua molt calenta que va pujant i pujant fins
arribar a una alçada d'uns 20 m., es tot un
espectacle on cada dia reuneix varis centenars de personas al voltant d'unas gradas
pèr veura l'espectacle.

Tot viatjan cap al sud, fem parada d'un dia
al Parc Nacional de Tongariro on despres
d'agafar un telecabina, fem una caminada
d'un parell d'horas a la zona del mont Ruapehu de 2.800 m. d'alçada.
Seguim viatge cap a la capital Wellington
desd'on agafem un ferry on nosaltres i el
cotxe naveguerem unas 3 horas travessant l'estret de Cook per arribar a Picton
a l'Illa Sud i continuar viatge fins arribar a
Queenstown on retornarem el cotxe i deixarem el pais.
La carretera que voreja la costa Est esta
tallada per fortas esllavissadas ques produiren degut a un fort terratremol que va
haberhi un parell de messos avans de la
nostra arribada, aquesta carretera va cap a
Christchurch, i estara tallada uns 6 messos
igual que la linea de tren que passa per la
costa, per tant continuem viatge vorejant la
costa Oest, aquesta costa normalment esta
colpejada per un mar molt enfurismat, on
veiem fort onatge.
Tot continuan cap al sud per la carretera
nacional 06, trobem el glaciar Franz Josef i
a uns 25 km. mes endevant el Fox, paradas
obligatorias, on dediquem un dia a cadascun d'ells.
Es te de deixar el cotxe a uns parkings i fer
una caminada d'una horeta per arribar al
front del glaciars, es tracta de dos glaciars,
que estan en franc retroces, i bastant rapid
per el que vaig comprobar en comparar les
fotos actuals amb les que tenia de la meva
anterior visita l'any 1992.
Continuem a la carretera disfrutant d'un
paissatge, amb rius, llacs, boscos, etc... i arribem als llacs Wanaka i Hawea, que semblen mars interiors, la carretera els voreja i

ja estem arriban al desti final Queenstown.
Aquesta ciutat esta al costat d'un altre gran
llac el Wakatipu, esta considerada la capital
mondial dels esports d'aventura, esta repleta de turistas, dons ens trobem en plena
temporada alta, es l'estiu austral, i alla es
poden fer tota mena d'esports de risc, desde pointing a un pont historic sobre el riu
Kawaru, nosaltres no ens varem atrevir, i
menys cuant desde un mirador contemplavem la cara que feien els agosserats qu'es
llensaven al vuit, i alguns fins a sumergir el
cap a l'aigua. Un riu molt caudalos, d'aiguas
de color turquesa, on en Marc va fer un mati
de Rafting.
Varem fer una excursio de 2 horetas amb
una lancha Jetboat, a tota velocitat per un
riu on ens feian fluir l'adrenalina, tambe es
pot pujar amb uns helicopters que porten
clients i bicicletas de montanya, els deixan
dalt i baixan amb la bici per camins molt
dificils.
Hi ha un mirador que s'hi accedeix amb telecabinas i es te una vista molt maca del llac
i la ciutat, es una de las fotos qu'adjunto en
aquest escrit.
Desde Queenstown, la excursio potser
mes tipica i espectacular, es anar a veura el Milford Sound, un dels innombrables
fiords qu'es troben dintre el parc nacional
Fiordland, pero gairabe l'unic que te un bon
acces per carretera, encara que per fer un
recorregut, i degut a la orografia, es te de
fer una volta molt llarga per arribarhi.
Milford, es una altre de les atraccions turisticas estrellas del pais, varem tenir la
sort de trobar un dia magnific, i varem poder contemplar durant el recorregut grans
montanyas plenas de neu, boscos, i llacs.

Aqui hi plou a bots i barrals, la major part
de l'any, lo qu'es tradueix en una vegetacio
exuberant i unica, dons pensem que aquí hi
fa fret. L'altra visita que hi vaig fer, va ploura
els 3 dias que hi varem passar.
En arribar al fiord tens devant una montanya emblematica i fotogenica, el pic Mitre,
envoltat d'aigua. Per atendre la gran cantitat de turistas te un port on hi ha molts
vaixells per recorrer el fiord fins la sortida
al ocea, En el recorregut d'un parell d'horetas, varem veura molts salts d'aigua, algun d'espectacular, focas prenen el sol a
las rocas, uns delfins juganers i unas vistas
esplendidas, i el guia ens va dir que degut
a la pluviositat de la zona, els primers 30 o
40 cm de sobre del mar, es aigua dolsa, la
propia del mar esta en el nivell inferior.
Tornem a Queenstown i ja deixem aquet
bonic pais, tenim vol cap a Sydney on avans
de tornar a casa, amb en Marc ens separem, ell es trobe amb 3 companys empordanessos i van a passar l'ultima setmana
llogan un cotxe i fen carretera uns 1.000 km
al nort fins a Brisbane i d'alla
cap a casa.
Jo em trobo amb un vell amic
australia, en John, que, si o si,
va voler venir en cotxe a esperarnos i varem anar cap Adelaida, uns
2.000 km, on viu, a passar l'ultima setmana avans de tornar cap
a casa.
Be espero que als viatgers
com jo, hagiu disfrutat del
viatge.
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L’ENTREVISTA / ALUMNES DE L'ESCOLA CASTANYER

JOAN ESQUENA
ELS SEUS ALUMNES L’ENTREVISTEN
A LES PORTES DE LA JUBILACIÓ
EN JOAN ESQUENA SOLANICH,
EL SENYOR JOAN, VA NÉIXER A
OLOT EL 25 DE JULIOL DE 1957.
ACTUALMENT VIU ENTRE RIUDAURA I BATET DE LA SERRA. ÉS
MESTRE D’EDUCACIÓ FÍSICA DE
L’ESCOLA CASTANYER I TAMBÉ ÉS
EL SECRETARI. ELS ALUMNES DE
5È HEM DECIDIT FER-LI AQUESTA
ENTREVISTA PERQUÈ AQUEST ÉS
EL SEU ÚLTIM CURS A L’ESCOLA I
ABANS QUE MARXI ENS AGRADARIA QUE TOTHOM EL CONEGUÉS
UNA MICA MÉS I ACOMIADAR-LO
COM CAL.

- A on vas estudiar tu quan eres petit?
Vaig estudiar primer a l’Escola Malagrida
d’Olot i després a l’Institut Montsacopa i
a la Universitat de Girona.
- Per què vas triar aquesta feina?
Vaig triar aquesta feina per poder ajudar
a educar els nens i les nenes.
- Sempre t’has dedicat a la mateixa feina?
Sí, sempre m’he dedicat a fer de mestre.
- Quants anys tenies quan vas començar
a fer de mestre?
Jo vaig començar a fer de mestre amb
22 anys.
- Has estat sempre de mestre a l’escola
Castanyer?
No, també vaig treballar en altres escoles. Vaig estar a Girona, a Llívia i a Biure
d’Empordà.
- Quants anys fa que hi estàs?
Fa 32 anys que estic en aquest centre
educatiu.

“EN AQUESTA VIDA HI HA MOLTS MOMENTS I
JA TINC GANES D’UNA NOVA ETAPA”
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- Què t’hauria agradat fer si no fossis
mestre d’Ed Física?
Jo he fet diferents tasques dins l’escola.
Però si no hagués sigut mestre m’hauria
agradat ser biòleg.

- T’ha agradat l’experiència com a mestre?
Sí, m’ha agradat molt. El dia a dia amb
els alumnes és una experiència molt
enriquidora.
- Quin és el moment més bonic que recordes a l’escola i el moment menys
agradable durant la teva feina?
Els millors moments quan s’han tirat
endavant nous projectes escolars i els
moments més durs que he passat a l’escola ha sigut quan hi ha notícies tristes
que afecten a la comunitat educativa.
- Has sigut mestre d’algun alumne que
hagi aconseguit rellevància en algun
aspecte?
He tingut la Laia i en Roger Coma que
són gran nadadors i l’Albert Coderch
que és jugador de bàsquet.
- Què és el que més t’agrada del teu
ofici i el que menys?
El que més m’agrada és veure com hi ha
alumnes que s’impliquen molt. I el que
menys que hi ha nens entremaliats que
a vegades tenen un comportament poc
correcte.

- Què fas en el teu temps lliure?
En el meu temps lliure m’agrada cultivar el meu hort, anar en bicicleta i fer
excursions per la muntanya.
- Et sents satisfet de la feina feta?
Sí. El que em fa sentir més satisfet és
veure que hi ha molts alumnes que tenen ganes d’aprendre.
- Trobaràs a faltar l’escola i als alumnes?
Sí, és clar, evidentment trobaré a faltar
tot l’ambient de l’escola: sobretot els
mestres i els alumnes.
- Tens ganes de jubilar-te? Per què?
Sí que en tinc una mica de ganes, perquè en aquesta vida hi ha molts moments i ja tinc ganes d’una nova etapa.
- Què faràs a partir d’ara?
Sobretot dedicaré el meu temps a les
aficions que més m’agraden.
Gràcies per la teva atenció. Estem molt
orgullosos de que hagis sigut el nostre
mestre i un bon exemple per nosaltres.
Et desitgem el millor en aquesta nova
etapa.
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RELATS FANTÀSTICS / REDACCIÓ

RELATS FANTÀSTICS / JOAN LLENSA

I Premi Contes Fantàstics 2017
Premi convocat per l’Escola de Belles
Arts de Sant Joan les Fonts amb el suport de l’ Ajuntament de Sant Joan Les
Fonts.
1. El Premi de Contes Fantàstics es
concedirà al millor conte de temàtica relacionada amb les bruixes i/o la
bruixeria, Dones d’aigua o altres éssers de la mitologia catalana.
2. Cada autor podrà entrar a concurs
amb una sola obra.
3. S’estableixen dues categories:
• De 16 a 18 anys

• De més de 18 anys

XEVI VILA EDITA EL SEU SEGON
LLIBRE “ALERTA Z RENACER”
Assoleix el número 1 de la seva categoria a
#Amazon Espanya i 10 en terror.
El passat dia 18 de Maig es va publicar
el llibre Alerta Z Renacer de l’autor nascut a Sant Joan les fonts (Girona) Xavier
Vila Coll. Es tracta de la continuació de
la saga apocalíptica ambientada a les
comarques gironines que l’any passat,
amb el seu primer volum, va aconseguir
situar-se entre els llibres de terror més
venuts a la península ibèrica a la plataforma digital Amazon. Aquest segon
volum, i en només uns dies, ha assolit el primer lloc del rànking de la seva
categoria. El llibre explica en forma de
diari personal les aventures d’un grup
de supervivents a l’apocalipsi zombi i
està ambientat a les ciutats de Barcelona i Girona, sense oblidar tampoc la
comarca de la Garrotxa, que torna a tenir un paper destacat al final de l’obra.
El llibre està a la venta exclusivament,
de moment, a la plataforma digital Amazon en les seves versions digitals i física.
Tot i que pròximament es podrà adquirir
també personalment al seu autor i en
algunes llibreries que encara estan per
confirmar.
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4. Els treballs hauran de ser inèdits i
escrits en llengua catalana. Les obres
no podran haver estat premiades anteriorment, ni trobar-se pendents de la
resolució d’altres certàmens.
5. L’extensió no excedirà les tres pàgines a doble espai, per a qualsevol de
les dues categories. Tipografia Times
New Roman, amb un cos de 12 punts.
6. S’hauran d’enviar cinc exemplars
dels treballs a: Carretera Olot, 32, 17857
Sant Joan les Fonts, Girona. En un sobre
tancat s’hi adjuntaran les dades següents: títol, nom, cognoms, adreça,
telèfon de contacte i correu electrònic.
A l’exterior del sobre, només hi apareixerà el títol del conte.
7. El termini d’admissió d’originals comença el dia 1 Juny de 2017 i acaba el
dia 1 de setembre de 2017.

8. El jurat del premi estarà format
per personalitats locals vinculades
al món de les lletres i la cultura.
9. El veredicte del jurat es farà públic
en un acte que se celebrarà el dia 7
d’ octubre de 2017.
10. Els originals no seran retornats.
En cap cas se’n farà un ús a part del
relacionat amb el premi.
11. Premis:
• Primer premi categoria +18:
300€
• Segon premi categoria +18:
200€
• Primer premi categoria –18: Lot
de Llibres
• Segon premi categoria – 18: Lot
de Llibres
12. Tant l’organització com el jurat del premi es reserven el dret
de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol cas no previst en
aquestes bases.
13. La participació en el premi implica l’acceptació íntegra de les bases
i dels drets i obligacions que se’n
deriven.
Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos al correu electrònic escolabellesarts@gmail.com.
Si
voleu
informació
addicional
podeu
visitar
el
web
www.escola-bellesarts.com

Relat fantàstic
PER JOAN LLENSA

A SANT JOAN LES PORS - Capítol 1: L’ARRIBADA
És habitual que l’arribada de nous veïns esdevingui tota una noticia en un poble. I més encara quan els nouvinguts tenen l’aparença d’uns actors de cinema.
Feia tres dies que la família
Carbonell s’havien instal·lat al
poble, en una de les cases unifamiliars al carrer de Morunys,
una zona amb habitatges amplis, moderns i acabats de gran
qualitat. Van arribar al poble en
plena nit, mentre la lluna plena d’un octubre fred acaronava
amb la seva llum els seus rostres perfectes.
Els Carbonell eren quatre; la
Marina, de cabells castanys com
els seus ulls ametllats i uns llavis carnosos. Un cos atlètic i gràcil. El seu marit, l’Eudald, era un
home de complexió forta, semblava que hagués estat un entrenador de gimnàs. El cabell
negre com la nit en un rostre quadrat. Els ulls petits i del color del cel d’estiu. I uns llavis
gruixuts sota un nas adequat —ni gran ni petit—. Els seus fills, en Marc i la Pruna, d’onze
i set anys respectivament, eren com gotes d’aigua dels seus pares. Això sí, físicament a la
inversa.
De seguida es van convertir en el tema principal dels veïns. «¿D’on han sortit?», deien a la
carnisseria, «Semblen massa perfectes i guapos, ¿no?».
Tot i que molts dels habitants de Sant Joan maquinaven hipòtesis sobre la família —que si
eren actors que buscaven l’anonimat, gàngsters o inclús que venien d’una altra galàxia—,
cap d’ells imaginava que la perfecció de la família podia amagar allò que més els podia fer
patir.
—¿On sóc? —va cridar l’Olga a la fosca habitació.
Tenia la pell emmarada en una capa de suor freda que li perlejava el front. Era la tercera
nit que somniava amb aquells rostres dels nouvinguts. I cada nit aquell somni recurrent
era una mica més real. Als seus disset anys semblava impossible que li haguessin tornat
aquells terrors nocturns d’infantesa.
En ell, es trobava asseguda en una cadira de fusta, les mans i els peus lligats amb una corda
li impedia moure´s i el soroll a cascavell en l’ambient. Era fosc. Negre com la gola d’un llop.
Pràcticament només era capaç de veure un metre més enllà. S’adonava que estava nua. I la
pell de les cames tenia el color de la carn lacerada i malaltissa.
—Olga —xiuxiuejava algú des de la penombra. Tenia la veu fina, clara i aguda.
—Vols venir amb mi? —preguntava mentre l’atemorida noia no podia aguantar més la incertesa i es posava a plorar.
—Però qui ets? I què vols de mi? —preguntava alhora que no volia sentir-ne cap resposta.
La veu va fer una passa endavant, situant-se prop de la zona il·luminada que hi havia al
voltant de la cadira. Ara sí, l’Olga va poder veure el rostre quadrat
d’una nena. La petita Pruna Carbonell de cabells llargs i negres
tenia la mirada clavada en ella. L’Olga sentia aquells ulls blau cel
com agulles fredes.
—Vull que vinguis amb mi, Olga —va tornar a xiuxiuejar la petita.
—No. No. No ets real.
La noia forcejava amb totes les seves forces per tal de deslliurar-se de la pressió que la retenia. «Si això és un somni, perquè
em fa tan de mal el cos? Perquè tinc tanta por?»
—Ja ha començat! —va xisclar emocionada la nena—. Així
m’agrada, Olga. Vine amb mi.

La nena va estendre els braços i el soroll de
cascavells i els xiulets es van fer cada cop
més intensos. Era com si l’Olga es trobes
rodejada per centenars de serps. Les serps!
Eren el seu terror primari. Els batecs del
cor de l’Olga eren més forts a cada segon. Li
martellejaven les oïdes com grans timbals.
La respiració era irregular i insuficient. I el
cap semblava que li havia d’explotar.
Els ulls clars de la nena es van anar enfosquint. I un somriure se li va dibuixar als
llavis en veure la fina capa de boirina que
sortia de la pell suada i atemorida de l’Olga.
En un instant, la petita Pruna va separar els
llavis tot obrint la boca i el fum que emanava de l’Olga es va anar dirigint cap a l’interior, com si la nena l’estigués succionant.
De mica en mica, l’Olga es va anar apagant i
la petita va deixar que la boca se li tanqués.
Va passar la llengua pels llavis, tal com si
hagués estat menjant llaminadures i n’escurés les restes.
—Però, Pruna —la veu de la seva mare la va
sobresaltar—. Què has fet?
—Tenia gana, mare —va respondre innocent.
—Ja ho sé filla —la va acaronar—, però has
corregut molt. Hem de tenir cura i controlar
molt que no ens descobreixin. Va, tornem a
casa que aviat serà de dia.
Al dia següent, tothom es va entristir en
conèixer la notícia. L’Olga ha mort mentre dormia. El metge n’havia certificat la
defunció dient que havia sofert un atac de
cor mentre dormia i calmava a la família dient-los que no havia patit.
Però la realitat era que la jove Olga sí havia agonitzat. Tant que el seu terror s’havia
convertit en essència pura i aquest era l’aliment de la nova família del poble.
Els Carbonell amagaven un secret rere la
perfecció dels seus rostres més terrible
que cap historia de terror. ¿Qui eren? ¿Què
eren? De moment ningú ho sabia. I més
enllà de les xafarderies que corrien pel poble, cap dels habitants de Sant Joan podia
imaginar que s’alimentaven de les pors humanes.
I, qui sap?
Potser demà, o la setmana vinent, un nou
habitant del poble seria l’àpat principal dels
Carbonell.
IL·LUSTRACIONS:
Ivan Llensa
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TURISME / MARIA VIDAL

TURISME / MARIA VIDAL

L’HORT DEL RECTOR

DINS EL PARC DE LES OLORS
MARIA VIDAL – ÀREA DE PROMOCIÓ MUNICIPAL
descalç pels diferents materials que formen part de l’estructura central. Fusta,
pedra, gespa i altres textures es poden
percebre a través del contacte amb els
nostres peus al mateix temps que diferents aromes ens acompanyen.
L’Hort del rector és també un espai pedagògic on els nens i nenes de l’escola
Castanyer prenen consciència de l’entorn, del valor del patrimoni natural, de la
cura que cal tenir en espais com aquest
i de com es manté un jardí de plantes
aromàtiques. El treball d’aquests alumnes també té en compte el manteniment
i conservació de les plantes com a part
del seu aprenentatge.

Jardí del monestir

EL NOSTRE MUNICIPI FORMA
PART DE LA XARXA DE PARCS DE
LES OLORS DE CATALUNYA DES
DE FA ALGUNS ANYS. AQUEST
PROJECTE ÉS CLAU PER A LA
RECUPERACIÓ D’UNA TRADICIÓ
MOLT NOSTRA COM ÉS LA DEL
CONEIXEMENT I CULTIU DE LES
PLANTES REMEIERES I AROMÀTIQUES. EL QUE PROPOSA LA
XARXA ÉS UN MODEL DE DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE I ECOLÒGIC.
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Cadascun dels parcs té unes característiques pròpies, així com també una planta principal que representa el lloc. En el
cas de Sant Joan les Fonts la planta que
ens representa és el saüc, espècie molt
comuna al nostre municipi.
Una de les darreres incorporacions al
nostre parc ha estat l’espai que es coneix com a Hort del rector, una zona
verda situada just darrera de l’església
Parroquial de Sant Joan les Fonts. L’hort
del rector és molt més que un espai on
recuperar algunes espècies de plantes
aromàtiques i remeieres. Es tracta d’un
jardí terapèutic on poder experimentar
amb els aromes, el tacte i la vista.
En aquest espai els nostres sentits entren en contacte amb la natura. L’experiència al jardí consisteix a caminar

Però a més de la seva funció pedagògica,
l’Hort del rector és també un espai d’interès per la població santjoanenca i pels
visitants i turistes del nostre municipi.
Localitzat dins la ruta de les Tres Colades de lava, els caminants que hi passen
a prop poden gaudir d’una parada a mig
camí per descansar, olorar, gaudir amb
la visió del paisatge o refrescar-se a la
font que recentment s’ha instal·lat al jardí.
Al Parc de les Olors de Sant Joan les
Fonts hi ha indrets únics on la bellesa de
l’entorn conviu amb les noves estructures d’arquitectura vegetal que ja formen
part del nostre patrimoni natural, com
les que podem observar al jardí del monestir. Val la pena visitar els diferents
espais que, a poc a poc, confereixen un
paisatge únic i diferent.

L'hort del Rector
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ENTREVISTA / GERARD PUIGDEMONT

MARTÍ
CANADELL
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t’aixeques dius: ja podem tornar-hi, un
dia més.
- Ha canviat molt aquesta feina amb quaranta anys?
Abans la transhumància es feia a peu, ara
amb camió; l’evolució de les màquines ha
ajudat molt. Una altra diferència és que
ara cent ovelles no les té ningú, abans
sí. I que abans no costava vendre, ara si
has de col·locar dotze xais, ja pots buscar
sis carnissers. Els hàbits alimentaris han
canviat molt. I la llana, aviat hauré de pagar perquè se me l’emportin...

EL PASTOR DE BEGUDÀ

- Els teus fills seguiran la tradició familiar?
Espero que no. La persona d’avui en dia
pot tenir un jornal i els caps de setmana
lliures.

VA NÉIXER A ROCABRUNA FA CINQUANTA-SIS ANYS, I DES D’EN
FA QUARANTA ÉS PASTOR, SEGUINT UNA TRADICIÓ FAMILIAR
DE MÉS DE TRES-CENTS ANYS.
ESTÀ CASAT I TÉ DOS FILLS; VIU AMB
ELLS I LA SEVA MARE A MAS FARIGOLA, I ES PASSA EL DIA CAMINANT
AMB EL SEU RAMAT D’OVELLES.
ELS MÒBILS SEMBLEN NO AGRADAR-LI GAIRE. QUAN EL VAIG TRUCAR PER QUEDAR EM VA DIR: “NO
M’ENVIÏS WHATSAPPS QUE NO EN
TINC PAS EH!”. I QUAN ENMIG DE
L’ENTREVISTA EL TRUCAREN DOS
AMICS EM DIGUÉ: “ÉS TERRIBLE
AQUEST TELÈFON A LA TARDA!”.
AL MATEIX TEMPS, PERÒ, EM DEMOSTRÀ QUE TÉ UN GRAN SENTIT
DE L’HUMOR, I QUE ESTÀ MOLT AL
DIA DE TOT: “JA ET TRUCARÉ, QUE
M’ESTAN FENT UNA ENTREVISTA I
POTSER EM FARAN ANAR A BRUSSEL·LES AMB AQUELL D’EN DONALD
TRUMP”. ANEM A CONÈIXER UNA
MICA MÉS A MARTÍ CANADELL.

- Què l’hi diries a un/a jove que es volgués dedicar a això?
Que els hi ha d’agradar ser pastor, ho
han de portar a dins, si no malament. El
problema és que se’n van a fer agrària
a l’escola de formació professional amb
professors que no en tenen ni idea. Molt
pocs acaben sent pagesos.
- Quantes ovelles tens actualment?
Unes cinc-centes, però n’he arribat a
tenir mil!
- I on és el millor lloc per pasturar?
Batet de la Serra. No se si és per l’alçada
o per la terra volcànica, però és el millor
lloc de La garrotxa, i de l’Empordà i tot!
- Amb tantes ovelles... de xai en deus
menjar no?
Cuit i menjat sí; ara fred no. He arribat
a menjar-me vint i vuit costelles amb
un àpat.

- Per què et diuen el ‘Pastor de Beguedà’?
Perquè no n’hi ha cap més!
- No m’ho crec. Ets l’únic?
Que vagi a pasturar amb tantes ovelles sí.
A La Garrotxa potser quedem deu pastors
com jo, i pensa que soc dels joves...
- Sempre havies volgut ser pastor?
Sempre m’ha agradat. Quan tenia catorze
anys, els meus pares volien plegar, i jo els
hi vaig dir: si voleu marxeu, ja em quedaré.
Vaig continuar i no n’estic gens penedit.
- Què t’agrada de ser pastor?
M’agrada la tranquil·litat, aquests moments de solitud. Si em vull estar dues
hores aquí a l’ombra m’hi estic. Ningú
et mana, però t’has espavilar.

- I què detestes?
La única cosa que em rebenta és que, si
un dia tinc febre, m’he d’aixecar i anar a
pasturar igualment. Una vegada h vaig
anar mig desmaiat.
- Es pot viure econòmicament fent de
pastor?
No.
- I com t’ho fas tu?
Gràcies a les subvencions (bàsicament
europees). Cada any les van retallant,
però n‘hi ha sort. En tenim per sobreviure.
- Has pensat mai en deixar de ser pastor?
Mai se m’ha ocorregut, i mira que de
vegades les ovelles em fan emprenyar
i les tiraria al rec. Però l’endemà quan

- Quantes?
Vint i vuit! I un meu company es va quedar
amb vint i quatre. Anaven portant plates i...
- Déu ni do. I quants xais has vist néixer?
Al cap de l’any potser set-cents cinquanta. Multiplica-ho per 40...
- Què prefereixen les ovelles el fred o
la calor?
Calor, aquest temps que fa ara al maig
i juny. Sempre busquen ombres però.
La pluja no els hi agrada gens.
- Què notes a les ovelles quan tenen un
mal dia?
El dia que porten la ‘tonta’, l’endemà mal
temps. Es paren, s’esquiven, fins i tot
t’entrebanquen.
- I el gos quin paper hi juga?
El 100%. Jo sempre vaig amb la Xula, no

intentis marxar amb un ramat sense gos.
N’he tingut molts, amb algun havia fet segon premi en algun concurs. Una vegada
vaig ser quart a Cawstellà de n’Hug.
- Explica’m una anècdota:
Era per la Mare de Déu d’agost, venia
d’allà Les Cols plovent. I quan vaig arribar aquí on som ara [un camp proper a
Les Tries] vaig voler travessar el riu, i les
ovelles amb l’aigua es van enlluernar, i
anaven caient a l’aigua. Em vaig haver
de posar a dins per salvar-les. Sort que
només van caure les últimes del ramat.
M’hagués pogut arruïnar.
- Per acabar, permet-me una llicència: passes més hores amb la teva
dona o amb les ovelles?
Amb les ovelles, si no malament rai.
Hi ha una dita que diu: primer l’ovella, en acabat el xai i la dona mai!
- Martí, moltes gràcies.
GERARD PUIGDEMONT CANAL
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POESIES DE SANTJOANENCS / MARTÍ DE CAN FRIGOLA

ENTITATS I EQUIPAMENTS / ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

Poesies

Associació de Comerciants

de Santjoanencs
AMB AQUESTA NOVA SECCIÓ -QUE ESPEREM TINGUI CONTINUÏTATVOLEM ANIMAR ALS NOSTRES LECTORS PERQUÈ ENS ENVIEU
POESIES 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.

El patiment del pastor:

Autor del poema el
EL PATIMENT DEL
PASTOR

El mes del patiment: el febrer.
Per la candalera
l'ovella fora de la fanera.
Passen els dies,
el dia creix i la fam neix.
El pastor que veu
com el ramat no va bé,
un dia més obre la porta del corral,
és igual que vagin
per baix o per dalt
perquè no troben res.
Es fa tard,
són les quatre de la tarda.
El ramat es revolta
i el pastor patidor
veu de lluny un camp brotat.
I el pastor mira les ovelles i pensa:
- Prou sé que no hi podem anar,
però us haig d'atipar!

L'esquellera,
que no és mai una ovella de darrera,
aixeca el cap i mira el pastor
volent dir:
- Ja és normal el que fem aquí?
El pastor neguitós se la mira i diu:
- Fem-ne avia que l'amo no ens hi vegi!
Amb aquestes, el fons del camp
sota el marge,
un xai ha sigut nat.
Finalment, el ramat ha atipat
i el jornal ha defensat.
D'aquí la dita popular:
Els pastors de joves a robar
I de vells a l'infern a cremar.

FIRA DEL TASTET

El passat dia 7 de maig a la 1 del migdia al pavelló del club Esportiu Santjoanenc es va dur a terme la 21a. fira
del Tastet, un dels millors aparadors
de la gastronomia local del nostre municipi i que ja forma part del programa
anual de les activitats de Sant Joan.
Enguany van participar 12 establiments
col·laboradors i unes 400 persones van
poder degustar els tastets queelaborem
per l'ocasió.
Un cop acabat la fira els encarregats
d'amenitzar l'acte van ser el conjunt
Sharazan.

SANT ANTONI

El passat dia 17 de Juny es va dur a
terme el setè sopar popular del carrer
SANT ANTONI.
A les 8 del vespres es donà pas al rés
del Rosari, als locals de l'antiga escola
de dibuix i a les 21 h. començà el sopar
popular amb ball.

_Residència Assistida
per a Gent Gran
_Centre de Dia
_Servei d’Ajuda a Domicili
Places públiques i privades
Entitat col·laboradora amb la Generalitat de Catalunya
Carrer Sant Pere, 20 | 17857 Sant Joan Les Fonts
Tel. 972 29 22 44 | Fax 972 29 04 14
torreblanca@suara.coop

residenciatorreblanca.com
EQUIPAMENTS
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IN MEMORIAM / REDACCIÓ

Recordant
la Dolors
LA DOLORS ANGLADA SERÀ RECORDADA
PER SER UNA DONA SENSIBLE, LLUITADORA, FAMILIAR, I AMANT DE SANT JOAN
LES FONTS I LA SEVA GENT.

SANT JOAN LES FONTS ÉS UN
MUNICIPI AFORTUNAT; TENIM ENTRE NOSALTRES VEÏNS I VEÏNES
QUE ESTIMEN EL SEU ENTORN,
LA SEVA GENT I LA SEVA HISTÒRIA, ALGUNS D’ELLS AMB UNA EXTRAORDINÀRIA SENSIBILITAT. UN
EXEMPLE D'AQUEST AMOR ÉS LA
DOLORS ANGLADA, VEÏNA I COMPANYA D'AQUESTA REDACCIÓ QUE
MALAURADAMENT ENS HA DEIXAT
AQUEST 2017 I QUE REPRESENTAVA
UNA VIDA COMPROMESA AMB EL
POBLE I LA SEVA GENT.
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La Dolors era d'aquelles persones que
sempre estava disposada a col·laborar
amb tot allò que tingués a veure amb
la cultura i la promoció de Sant Joan.
Una de les seves passions era recuperar la memòria dels santjonencs mitjançant la publicació de diversos llibres
o des de les pàgines d'aquesta revista.
Gràcies a la seva feina de recerca -com
si es tractés d'una formigueta- podem
gaudir a dia d'avui d'un munt de records
que potser el pas del temps hauria esborrat.
Un dels exemples més representatius
de la seva vocació és el llibre "El comerç de Sant Joan les Fonts" del qual
és autora i on va recopilar dades i fotografies dels establiments comercials
del nostre poble del segle passat. La
publicació d'aquest llibre va anar acompanyada d'una exposició al Molií Fondo
amb plafons que resumien alguns dels
continguts del treball de recerca.
També és coautora del llibre "Pubilles"
juntament amb Xavier Valeri i Josep
Roca. La seva feina va consistir en recopilar les fotografies de totes les pubilles i miss de Sant Joan les Fonts des
de la República.

Una altra de les seves
col·laboracions més
conegudes és l’edició
de diversos DVD amb
fotografies del poble: EL CORPUS DE
CASA, L'ESCOLA DEL
POBLE, EL RAM, dels
anys 40 als 70, SANT
JOAN LES FONTS
DE FESTA, i EL CASAMENT AL POBLE,
del 1925 al 1987. Es
tracta d’una col·lecció que va començar l’any 2007 i fins
el 2011 en el marc
del “desembre cultural”. Cadascun
d’aquests DVD’s anava acompanyat
d’una exposició al Castell de Juvinyà.
La Dolors també ha sigut una excel·lent
col·laboradora d’aquesta revista amb
dues seccions de gran èxit: les fotografies antigues i “santjoanencs pel món”.
Ella era qui contactava amb els lectors,
escollia les millors fotografies i les millors històries. Un feina dura però que
feia amb tota la il·lusió del món.

Més enllà del testimoni de tots aquests
treballs, la Dolors serà recordada per
ser una dona sensible, lluitadora i familiar. Des d'aquesta pàgina del Soroll,
els companys i col·laboradors et volem
agrair l'amor que ens has donat i la teva
disposició per fer gran aquesta revista.
Sempre et recordarem.
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RECORDS / FOTOS CEDIDES PER ENRIQUETA GALCERAN, MANEL SOLER, XAVIER BRUNSÓ I JORDI MONTOLIU

Anys 20. Les Mulleres, Parc Sofia. La Canya.

Records
SEGUIM BUSCANT FOTOGRAFIES ANTIGUES -O NO TAN ANTIGUES- QUE SORPRENGUIN, EMOCIONIN, ENS FACIN VIATJAR EN EL TEMPS, RECORDANT,
IDENTIFICANT I HOMENATJANT A PERSONES, GENERACIONS, O ÈPOQUES.
Juny de 1986. Església Parroquial. Canvi de rellotge amb el Mossen Rossendo.

Novembre de 1956. Davant la fleca Can Camps.

US DESITGEM UNA
BONA FESTA MAJOR!
CLÍNICA DENTAL SANT JOAN LES FONTS
Bartomeu Esapadeler, Margarita Serrallonga, Montserrat Planagumà,
Rosita Serra i Maria Montserrat Camps, Maria Masdeu, Maria Masó,
Engracia Serra, Roser Surina, Marta Camps, Carmina Villanueva,
Enriqueta Galceran, Maria Carmen Camps i Maria Concepció, Laura Soler.
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CTRA. D'OLOT, 26. BAIXOS.
TELÈFON 972 29 22
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Abril de 1985. Volta a Cisteller.

Abel Roca, Josep
Dilmé, Emili Hiraldo,
Ramon Fernández,
Victor Díaz, Santi
Vila, Victor Hiraldo,
Desconegut, Albel
Reixach.

Octubre de 1985. Col·legi públic Castanyer. Festa de la Castanyada.

Monica Anglada, Anna Timonet, Marta
Guillamet, Ivan Dilmé, Raquel Mayola, Alicia
Bartrina, Eva Vila, Victoria, Bibianna Subirana,
Olga Payola, Mireia Solà.

"Grup de joves". Carnaval 1979 a Can Falguera.

Jordi Montoliu, Felip Fageda, Manel Anglada, Joan Plantalech, Carles Del Olmo, No identificat, Rogelio Prada.

