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En aquest espai de la revista volem reivindicar una vegada més 
el paper dels mitjans de comunicació locals. Tant la revista com 
la ràdio i les xarxes socials són actualment eines imprescindibles, 
que acosten l’Administració i els polítics als ciutadans. I és en 
aquest moment de canvi a l’Ajuntament que volem animar el nou 
equip de Govern perquè segueixi cuidant i millorant les nostres 
eines de comunicació, perquè esdevinguin un referent, un nexe 
d’unió entre tots els santjonencs i santjoanenques. 

Estem segurs que malgrat els canvis de direcció i col·labora-
dors de la revista, millorà amb noves idees i nous continguts. 
Tots aquells que hem col·laborat fins avui en aquest mitjà de co-
municació, us volem agrair la confiança i dir-vos adéu, fins aviat. 

Sort i encerts al nou equip! 
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des de la taula 
de l’alcaldessa
Maria vidal

Aquesta és la primera vegada que m’adre-
ço a tots i a totes vosaltres, en aquesta pu-
blicació, com a alcaldessa de Sant Joan les 
Fonts. Estic al davant d’un nou repte a la 
meva vida, el més important i de més alt 
honor que fins avui he dut a terme, que és 
treballar en benefici de la gent del meu po-
ble al capdavant de l’Ajuntament. Enrere 
queden 15 anys de treball com a tècnica 
municipal, al llarg dels quals he organitzat 
activitats com el Sant Joan les Flors, la Fira 
de la Bruixeria, la Nit de les Dones d’Aigua, 
exposicions, programes culturals i moltes 
altres propostes en les quals sempre m’hi 
he abocat i seguiré abocant-m’hi amb cos i 
ànima des de l’alcaldia, perquè juntament 
amb el nou equip de regidors i regidores 
i amb la col·laboració de tothom, volem 
seguir potenciant-les i crear-ne de noves 
en benefici del nostre municipi.  

Quan estava a la universitat estudi-
ant Història de l’Art pensava en la sort 
que tenim de viure en una comarca com 
aquesta, plena de riquesa natural i cul-
tural. La visió que tenia de jove del nos-
tre municipi era la d’un territori de gran 
bellesa que cal conservar per a les gene-
racions futures, i també era la de la seva 
bona gent, amb la qui he compartit molts 
moments al llarg de la meva vida. Aquesta 
idea la mantinc avui amb més intensitat 
i força que mai. La gent de Sant Joan les 
Fonts heu decidit donar-me l’oportuni-
tat de treballar al vostre servei durant els 
pròxims quatre anys. Per fer-ho, compto 
amb un gran equip de persones amb les 
quals hem confeccionat un programa de 
futur per al nostre municipi. Junts hem 
treballat unes propostes que han sorgit de 
les vostres peticions, de les vostres refle-

xions i de la nostra pròpia experiència vis-
cuda als diferents nuclis que componen 
Sant Joan les Fonts. Però per dur a terme 
tot els projectes que ens hem proposat 
m’agradaria comptar amb vosaltres, per-
què és des del treball conjunt, des de la 
participació ciutadana, des de la posada 
en comú i el diàleg i, sobretot, des del res-
pecte mutu, que podrem fer avançar cap 
a aquest futur de benestar que volem per 
al nostre municipi.

En aquests quatre anys ens trobareu a 
prop, col·laborant en tot allò que estigui 
a la nostra mà. El meu desig és treballar 
perquè sentiu que teniu l’Ajuntament, 
l’equip de Govern i a mi, com a alcaldessa, 
al vostre costat.

Moltes gràcies per la vostra confiança i que 
passeu un bon estiu!

Benvolguts/es santjoanencs 
i santjoanenques
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tius de l’Associació a l’Ajuntament de Sant 
Joan les Fonts, modificant l’article 32 dels 
estatuts, per tal que el romanent net que 
resulti de la liquidació es lliuri al consisto-
ri, i aquest es comprometi a reinvertir els 
diners a la xarxa d’aigua. 

2. Es determina una moratòria de 4 
anys de no pujar els preus del servei. 

3. Es crearà una comissió de segui-
ment, formada per cinc persones pro-
vinents de l’Associació de Plomistes, que 
vetllarà pel bon funcionament del servei.

L’AJUNTA-
MENT 
INFORMA

es municipalitza 
la gestió de l’aigua 
a sant Joan les 
Fonts
L’Associació de Plomistes i l’Ajuntament 
de Sant Joan les Fonts van acordar la ces-
sió de l’aigua a gestió municipal, a partir de 
l’1 d’abril de 2019, i van dissoldre l’entitat 
que havia estat l’encarregada de gestionar 
aquest servei des de fa 114 anys.

Així se segueix l’exemple de grans ciu-
tats europees i, aprofitant que la concessió 
del subministrament d’aigua arribava a la 
seva fi, l’Associació i el consistori van inici-
ar els tràmits per municipalitzar el servei 
de l’aigua i garantir la total competència 
d’aquest servei.  

Dels acords presos a l’assemblea gene-
ral extraordinària celebrada l’1 de març, en 
destaquen els punts següents: 

1. L’aprovació de la transmissió dels ac-

Molí Fondo estrena 
il·luminació
Sant Joan les Fonts disposa d’un dels va-
lors més importants de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa, amb la localització d’un es-
pai geològic monumental inèdit a l’Euro-
pa Continental, ubicat a Molí Fondo, amb 
les tres colades de lava, el tub volcànic i 
els blisters.

El novembre passat, els organitzadors 
de Lluèrnia (Festival del Foc i de la Llum) 
van voler inaugurar el certamen fora 
d’Olot i van escollir el nostre municipi per 
fer-ho, amb una il·luminació nocturna a 
la zona de les colades com a prova pilot. 
El resultat va ser tan bo que s’ha consi-
derat oportú il·luminar el sector perma-
nentment durant tot l’any, cada divendres 
i dissabte de 9 del vespre fins a mitjanit. 
Amb la il·luminació de l’accés al Pedre-
guet s’oferirà una nova visió d’aquest pa-
trimoni natural i històric.

 
 
 
 
 
 
 
l’ajuntament va 
signar un conveni 
per a l’adquisició 
de béns immobles 
al nucli antic
Dijous  23 de maig es va signar el conveni 
entre el consistori i el Sr. Pere Vila, propi-
etari dels béns immobles situats al carrer 
major de Santa Magdalena, núm. 9 i 11, en 
compliment del disposat al Pla Especial 
Urbanístic del Nucli Antic del municipi.

Aquesta adquisició, per un valor de 
150.000 euros, es preveu que es farà efec-
tiva al Pressupost General de 2020. També 
es va signar el conveni entre el consistori 
i el propietari dels béns immobles situats 
al carrer major de Santa Magdalena, núm. 
7, el Sr. Joaquim Solà, en compliment del 
disposat al Pla Especial Urbanístic del Nu-
cli Antic de Sant Joan les Fonts. Aquesta 
adquisició, per un valor de 85.000 euros, 
també es preveu fer-la efectiva al Pressu-
post General de 2020.
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l’aJUNTaMENT iNFOrMa

Aquesta programació primaveral està es-
devenint una proposta per gaudir del món 
de les arts escèniques, la gastronomia i, en 
definitiva, la coneixença del nostre patri-
moni natural i cultural. Ha estat pensada 
tant per als santjoanencs i santjonaen-
ques com per a tots aquells que vulguin 
venir a gaudir de les activitats programa-
des que els resultin més interessants. 

Amb l’objectiu d’apropar la biblioteca 
als infants, el consistori ha seguit propo-
sant unes tardes de contes teatralitzats 
perquè els més petits puguin gaudir d’uns 
espectacles dinàmics, atractius i propers. 
Diverses companyies teatrals i musicals 
ens han fet endinsar en el món màgic de 
la lectura i dels contes infantils. La pri-
mera de les actuacions va ser el dimecres 
27 de març a la biblioteca Francesc Caula, 
amb l’espectacle de Bel Contacontes Con-
tes d’arreu del món. La resta d’actuacions 
es van dur a terme el 25 d’abril i el 15 de 
maig i va posar punt i final a la proposta 
la “Supernit a la biblioteca”, organitzada 
des del Club Super 3 el 31 de maig. L’entra-
da era gratuïta en tots els esdeveniments 
però calia fer reserva prèvia a la biblioteca 
per l’aforament reduït de cada actuació. 

“Viu la primavera” també ha progra-
mat amb dues representacions teatrals: el 
13 d’abril, la Teia Moner i el seu espectacle 

familiar Tròpic al Centre Cultural de Sant 
Joan les Fonts. El dia 22 de juny es farà 
la cloenda de tota la programació amb la 
representació de la nova obra de la com-
panyia Una Càpsula de Teatre d’Olot, i el 
seu nou projecte teatral Animals de com-
panyia. L’entrada serà gratuïta i l’especta-
cle es farà a les 7 i a les 9 del vespre en petit 
format al Castell de Juvinyà.

Els tastos al Castell de Juvinyà també 
han tingut cabuda en aquesta programa-
ció. Divendres 12 d’abril, Carles Xuriguera 
va fer un tast de vins del celler ‘Mas Pati-
ràs’; divendres 10 de maig, el tast de gintò-
nics a càrrec de ‘Liquid Club’, mentre que 
per al 21 de juny està programat un tast de 
cerveses amb Coffee & Beer, el Bouquet 
i Terra Aspra. Amb un preu de 15 euros, 
l’aforament està limitat a 35 participants, 
així que cal adquirir les entrades amb an-
telació a l’Oficina de Turisme de Sant Joan 
les Fonts. 

Des de l’Àrea de Turisme i Promoció 
s’ha decidit incloure en la programació set 
activitats relacionades amb la ruta Ronda 
Croquis i el Parc de les Olors per dinamit-
zar els espais i donar a conèixer aquest pa-
trimoni natural que tant ens caracteritza. 
Totes són gratuïtes i requereixen inscrip-
ció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Presentació del programa cultural 
“Viu la primavera”, amb propostes 
per al tots els públics

nou programa 
de recollida de 
residus
En una reunió celebrada el 9 d’abril pas-
sat  al Consorci SIGMA, l’ens que gestiona 
el Medi Ambient i de la Salut Pública de 
la Garrotxa, s’ha presentat a Sant Joan 
les Fonts el nou programa de gestió de 
residus de la comarca de la Garrotxa, que 
s’està implantant des del 2018 fins al 2023 
i que pretén complir amb la normativa 
europea actual.

Durant aquest 2019 s’ha d’acabar de 
definir correctament el model d’implan-
tació de la gestió, tot i que ja hi ha dos 
nuclis de la Garrotxa (Argelaguer i el bar-
ri de Can Blanc de Santa Pau) que l’han 
començat a posar en marxar: està basat 
en contenidors tancats, la identificació 
d’usuari es farà mitjançant targetes i el 
pagament serà per generació (volum de 
producció, grau de selecció i qualitat del 
material). 

La voluntat és que al 2020 aquest mo-
del s’implanti a tota la comarca. Per tant, 
a sant Joan les Fonts, aquest sistema es 
començarà a utilitzar a principis de l’any 
vinent.



6 el soroll

s’obren al públic 
els jardins de can 
Vila
Arran de la compra de l’antiga fàbrica de 
Can Vila, i amb la intenció de donar una 
major importància al sector del Castell de 
Juvinyà, l’Ajuntament ha recuperat l’antic 
jardí que formava part de la finca per obrir-
lo al públic. 

Amb aquest motiu s’hi han remodelat 
les antigues parets de pedra i s’hi han fet 
dos accessos diferents, un adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda i una es-
cala. L’antiga piscina s’ha convertit en una 
bassa que recull l’aigua del canal del sector. 

També s’han plantat arbres, gespa i 
plantes alhora que s’hi ha instal·lat mobi-
liari urbà. 

El resultat és un espai d’oci i esbarjo 
molt agradable per passejar-hi, contem-
plar el riu Fluvià, seure tranquil·lament i 
conversar amb els veïns i veïnes. 

l’aJUNTaMENT iNFOrMa

adquisició d’una 
finca al barri vell 
per fer un mirador 
sobre el riu Fluvià
L’Ajuntament va acceptar, en data 6 de 
maig de 2019, l’adjudicació proposada per 
XALOC a la hisenda pública municipal de 
la finca núm. 320 de Sant Joan les Fonts, 
per l’import del deute contret (principal, 
recàrrec de constrenyiment, interessos 
de demora i costes de l’empresa Finques 
Gilfil SL). Aquest finca està situada al 
carrer Sant Antoni de la vila, dintre del 
nucli antic i es pretén fer una actuació 
que ampliï la plaça existent, tot fent un 
mirador sobre el riu Fluvià.

es posa en 
marxa el nou 
brollador de la 
font de la plaça de 
l’ajuntament
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a perso-
nes amb mobilitat reduïda, s’han eliminat 
les barreres arquitectòniques que existien 
al pas lateral de la plaça de l’Ajuntament. 
Aprofitant la realització d’aquestes obres, 
s’ha remodelat la font existent, tot con-
servant-ne l’escultura metàl·lica que ja 
formava part de l’antic brollador, que ha 
entrat en funcionament durant la celebra-
ció de Sant Joan les Flors. 

El disseny, que recull les fonts més em-
blemàtiques del municipi i que formen 

el moviment cristià 
de gent gran Vida 
creixent celebra 
la seva xxVIII 
trobada diocesana
Vida Creixent és un moviment que té 
l’objectiu de fer sortir la gent gran de 
casa, tant pel que fa a l’aspecte humà com 
l’espiritual. Aquest moviment, que té les 
seves arrels a l’Església Catòlica i el Bisbat 
de Girona, compta amb diversos grups 
que representen prop de 800 persones. 

Enguany, van decidir fer la trobada 
anual al nostre municipi i dimecres 27 de 
març es van reunir a Sant Joan les Fonts 
més de 250 participants. Segons Pere 
Canaleta, el seu president coordinador, la 
valoració de la reunió al nostre municipi 
ha estat molt positiva.

La trobada va començar a les deu del 
matí amb diverses visites als punts més 
representatius del poble: les colades 
de lava, Molí Fondo, Castell de Juvinyà  
i Fonts i Verlets. Les persones amb 
mobilitat més reduïda van poder fer 
la ruta amb el trenet Tricu Tricu. Tot 
seguit, a les dotze del migdia va tenir lloc 

part del nostre entorn, s’ha construït amb 
pedra basàltica del territori i acabats de 
ferro cor-ten. 

Per tal de protegir els vianants al seu 
pas per la vorera del costat de la font, s’ha 
insta·lat un rètol, del mateix tipus de ferro, 
amb el nom del municipi. 

al monestir romànic una rebuda i una 
celebració en què es van fer ofrenes amb 
espelmes i flors per commemorar la tasca 
de l’entitat.

La missa va ser presidida pel Bisbe 
de Girona, Francesc Pardo, i a l’Eucaris-
tia van assistir diverses personalitats del 
món eclesiàstic, així com també l’alcalde 
de Sant Joan les Fonts. La XXVIII Trobada 
diocesana de Vida Creixent va finalitzar 
amb un dinar de germanor a la coopera-
tiva de La Canya.
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l’aJUNTaMENT iNFOrMa

Joan espona s’acomiada dels 
veïns i les veïnes de sant Joan 
les Fonts

Dos dies abans de les eleccions munici-
pals l’encara alcalde, Joan Espona, va 
decidir acomiadar-se dels veïns i les veï-
nes a través d’una carta que va publicar a 
les seves xarxes socials i repartint-ne un 
exemplar a les bústies del municipi. 

A la carta adreçada als santjoanencs i 
santjoanenques, Joan Espona destaca al-
gunes fites que l’han marcat durant la seva 
trajectòria política, i fa un agraïment a tots 
els veïns/es del poble destacant, també, el 
teixit associatiu existent, tot agraint la fei-
na, la dedicació i la passió que moltes per-
sones han posat i posen en l’organització 
d’actes al municipi. Joan Espona també 
dedica unes paraules als qui han estat els 
companys de viatge en el terreny polític 
així com els treballadors de l’Ajuntament. 
A més, recorda els moments complicats 
“com la crisi econòmica i les retallades”.

Benvolguts veïns/Benvolgudes veïnes,

 
 
       

Sant Joan les Fonts, 21 de maig de 2019

Ha estat l’alcalde del municipi durant 24 anys
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l’aJUNTaMENT iNFOrMa

naIxeMents

Albert Bonamaison Aguilera 19/12/2018

Pau Surinach Pacheco 23/01/2019

Júlia Luna Bautista 06/02/2019

Ot Esquerrà Viñolas 11/02/2019

Kavleen Kaur 23/02/2019

Mar Matabosch Nogué 15/03/2019

Aina Agustí Adell 22/03/2019

Azhara García García 07/05/2019

Arlet Farrés Fontseca 22/05/2019 

deFuncIons 

Desembre
Catalina Quintana Furcarà
Josefina Rocarols Rodeja

Gener
Carmen Cabaño Quer
Joaquima Gifra Sarquella
Maria Colom Prat
Asunción Bartina Colomer
Juan Izquierdo Quintana

Febrer
Eladio Guix Teixidor
Albino Escobar García
Montserrat Rovira Barris
Josep M. Guix Mir

Març
Angel Montoliu Vila
Josefa Soler Llorens
Francisco Javier Picart Agustí
Pilar Costa Planas

Abril
Maria Triadú Ventulà

Maig
Soledad Espuña Quintana

Naixements, matrimonis 
i defuncions

MatrIMonIs

Ivan Bayo Boix
Belkin Valeska García Flores 07/02/2019

David Romero Carda
Glòria M. Muñoz Sánchez 14/02/2019

Ricard Lorite Manzano
Estefanía Sánchez López  04/12/2019

Bombers 

112
Mossos 

112
Emergències mèdiques 

061
Àrea Bàsica de Salut 
Sant Joan les Fonts

972 29 08 36 
La Canya 

972 29 20 89 
Davant una aturada cardíaca, cal trucar al 112, 
utilitzar els desfibril·lador i esperar els serveis 
d’emergència

TElèFONs i FOrMació pEr a EMErgèNciEs

Desfibril·lador de Sant Joan les Fonts 
Plaça Major 

Desfibril·lador de la Canya 
Entrada de l’Associació Esportiva La Canya 

Ajuntament de Sant Joan les Fonts 

972 29 00 52
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NOTÍCIES 
DEL 
SEMESTRE

Balanç positiu 
del programa 
de visites 
comentades
Des de principis del 2018 l’Oficina de Tu-
risme de Sant Joan les Fonts ofereix un 
programa de visites acompanyades per 
assolir un millor coneixement dels mo-
numents inclosos a la ruta medieval del 
municipi. Aquestes visites es programen 
tots els dissabtes, diumenges i festius a 
les 12 del migdia, el punt de sortida és la 
mateixa oficina i per poder participar-hi 
cal fer reserva prèvia per telèfon o fent la 
petició al personal del taulell. 

El balanç de les visites durant el 2018 

El pas de les 
guerres a Sant 
Joan les Fonts, 
el nou llibre de 
Manel soler, Josep 
oliveras i lurdes 
Masmitjà 
Dissabte 22 de desembre, a les sis de la tar-
da, va tenir lloc al monestir la presentació 
del llibre El pas de les guerres a Sant Joan 
les Fonts, de Manel Soler, Josep Oliveras 
i Lurdes Masmitjà, dins els actes del De-
sembre Cultural del municipi.

La presentació va anar acompanyada 
de l’actuació de Laura Plasència i Elisa 
Planagumà que van oferir un recull de 
cançons i, al final de l’acte, hi hagué un 
vernissatge per a tots els assistents, a càr-
rec de Jordi Vilarrasa. 

Sant Joan les Fonts és un municipi  
molt ric en valors patrimonials i amb 
aquesta presentació es vol deixar cons-
tància del valor que té per a tots els ve-
ïns i veïnes la història del nostre poble. 
Aquesta publicació és un gran treball de 

ha estat molt positiu. Un total de 69 sorti-
des i 977 persones són el resum d’una pro-
posta que aposta per una millor qualitat, 
proximitat i atenció envers els visitants. 
A part d’aquestes visites amb reserva prè-
via, cal destacar el treball diari d’atenció al 
públic que es duu a terme des de l’oficina 
durant tot l’any. Segons dades del 2018, el 
principal perfil de visitant al nostre mu-
nicipi són les famílies (37,9%), seguides 
de les parelles (30%) i els grups d’amics 
(20%). Els indrets més sol·licitats són es-
pais del mateix municipi amb un 84,3%, 
que inclou la ruta de les tres colades de 
lava. Pel que fa a les activitats més de-
mandades, en primer lloc hi trobem els 
itineraris pedestres (67,5%) seguits dels 
monuments (28,9%).

Des de l’Ajuntament es proposa seguir 
amb aquest sistema de visites comentades 
amb les que poder visitar els monuments 
al mateix temps que s’hi dona informació 
de manera amena i propera.

recerca, que evidencia exhaustivament 
d’on venim els santjoanencs i santjoa-
nenques, i tot el que ha representat per 
al nostre municipi les diverses guerres i 
batalles, així com també els elements tes-
timonials que n’han quedat. Durant l’acte 
es va fer entrega d’un exemplar a cada fa-
mília del municipi. 

Festa d’Hivern a 
l’escola castanyer
Diumenge 20 de gener l’AMPA de l’Esco-
la Castanyer va organitzar la tradicional 
Festa d’Hivern, amb molta participació. 
La matinal va començar amb una pràcti-
ca d’orientació organitzada per l’Associa-
ció Esportiva Gastant Keks, en la qual van 
participar 120 persones. Per acabar, tots 
els assistents van prendre un refrigeri. 
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NOTÍciEs dEl sEMEsTrE

Molt bona acollida 
de la sortida del 
centre cívic casal 
sant Joan
Divendres 18 de gener es va dur a terme 
l’excursió anual del Centre Cívic Casal 
Sant Joan, que enguany va tenir com a 
destinació Montferi (Tarragona). Més 
de trenta persones van aprofitar aquesta 
vetllada per visitar el Santuari de  la Mare 
de Déu de Montserrat, una meravella 
d’obra modernista, declarada bé cultural 
d’interès local del municipi de Montferi, 
que compta amb una història molt curi-
osa. Tots els assistents van quedar molt 
contents amb la sortida i des de la junta 
es valora molt positivament l’acollida que 
ha tingut. 

una cavalcada reial 
molt lluïda
Dissabte 5 de gener, els Tres Reis Mags 
d’Orient van fer la tradicional cavalcada 
reial i tots els nens i nenes del municipi 
els esperaven amb il·lusió i molta expec-
tativa des del pont medieval. 

A les sis de la tarda, com cada any, van 
fer una visita a la Residència Torreblanca. 
Tot seguit, es va iniciar la cavalcada tra-
vessant el Pont Medieval i van pujar pel 
carrer de Sant Antoni, la plaça major i el 
Rafel Torras fins arribar al monestir, on 

van fer l’adoració al nen Jesús i van adre-
çar unes paraules a tots els assistents. 
Seguidament van continuar la cavalcada 
fins al Pavelló on es van asseure als tres 
trons que s’havien preparat i tots els in-
fants van poder parlar amb ells i fer-s’hi 
fotografies. Mentrestant es va repartir 
xocolata calenta i va haver-hi música per 
a l’ocasió. També es va celebrar el tradi-
cional concurs de fanalets. 
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el santjoanenc Pep nogué 
impulsa el culinary Institute 
of Barcelona 

Culinary Institute of Barcelona CIB és el 
nom de la nova escola de cuina privada 
que es va inaugurar a Barcelona al gener. 
El mediàtic i conegut santjoanenc Pep 
Nogué n’és el director de gastronomia i 
també soci fundador. Al seu costat, un 
equip de professionals amb Josep Gala 
com a gerent, Ferran Fisas com a presi-
dent i Francesc Balagué com a director 
acadèmic. L’escola està ben comunicada 
amb els transports públics i per carretera 
(és a prop de la ronda Litoral).

“La ubicació ens va encantar però l’es-
pai també, perquè hi ha llum a totes les au-
les i també al sostre”, explica Pep Nogué. 

El CIB és una escola de formació no 
reglada, amb títols propis, que no equi-
valdran ni a graus ni a cicles. S’hi pot es-
tudiar una especialització de tres mesos; 
postgraus de gestió de restaurant, també 
de tres mesos; programes de xefs, d’un 
any de durada, o el màster de gestió de 
restaurant, també d’un any.

Què és el CIB?
És una escola privada de cuina, centrada 
en la innovació i en la creativitat, amb di-
ferents programes i cursos, amb preus que 
van dels 6.000 € als 20.000 €. Creiem en 
l’aprenentatge vivencial. Per això, quan 
ens toca explicar el porc, per exemple, 
anem a veure tot el procés d’elaboració 
en una matança d’aquest animal.

La maquinària culinària és de gamma 
alta. Hi veig marques que també he 
trobat en algunes cuines d’estrella 
Michelin.
Sí, era una premissa essencial nostra. En 
una sala de demostració tenim fogons 

d’inducció, que poden fer bullir l’aigua 
en un minut. A la resta tenim fogons de 
gas. Les neveres tenen la possibilitat de 
convertir-se en congelador: només s’ha de 
prémer un botó per transformar-les d’una 
opció a l’altra. També tenim cambres de 
fermentació, una altra cambra de madu-
ració de carn, un congelador magnètic i 
un laboratori d’investigació científica. És 
a dir, creiem que la tecnologia ha de ser 
eficient; ha de funcionar tot a la perfecció, 
perquè necessitem precisió per ensenyar 
als alumnes a cuinar.

El vestit de cuiner dels alumnes també 
és de disseny d’última generació, si em 
permets dir-ho.
Són de disseny, sí, hi hem aplicat tota la 
nostra experiència com a cuiners, com 
a alumnes d’escoles d’hostaleria, com a 
professors. Hem voltat molt pel món fins 
a arribar on ens hem plantat, al CIB. Per 
tant, el davantal no és una peça tipus llen-
çol sinó que té un plec al mig, com un tall 
de faldilla, perquè quan els alumnes s’aco-
tin el gest sigui fàcil de fer amb el davantal 
posat. Els polos són ignífugs i tenen un 
coll especial per subjectar-hi el davantal. 
A més, hem apostat pel color negre, per-
què el blanc no és un color que ens agradi 
per a la cuina.

Teniu vocació internacional? Ho dic pel 
nom en anglès.
Sí, tenim alumnes inscrits de tot el món. 
És molt emocionant llegir els missatges 
que ens envien, en què ens diuen que te-
nen ganes de començar. Així que, sí, la vo-
cació és internacional, però també per a 
casa nostra. A més, tenim tot un programa 

L’objectiu és crear un nou format d’estudi, que no sigui competència de cap altra escola

de beques i ajuts que permet donar opor-
tunitats a tot aquell talent que creiem que 
podem ajudar.

¿Competireu amb les escoles de cuina 
concertades i públiques?
No som competència perquè oferim un 
producte diferent, i no perquè siguem 
una escola privada de cuina. Oferim uns 
programes i una metodologia que fins ara 
no existien a Catalunya. M’explico: el 25% 
de la dedicació de tots els programes se 
centra en la creativitat i en el desenvolu-
pament d’habilitats laterals, i estan pen-
sats per a les competències del segle XXI. 
Això no ho fa cap altra escola de cuina.

(Font i fotografia. ara.cat)
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la presentació  
del calendari 
anual d’activitats
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ela-
bora, com ja és tradició de fa uns anys, un 
calendari anual que recull totes les acti-
vitats que tindran lloc al llarg de l’any al 
municipi. 

Primer es duu a terme una reunió amb 
les associacions i entitats municipals, que 
aquest any es va celebrar el 14 de gener, 
per tal de concretar les dates de les acti-
vitats previstes. En aquesta trobada l’al-
calde, Joan Espona, recorda que l’objectiu 
és coordinar-se per no solapar els diversos 
actes i promoure així una comunicació 
bidireccional i fluïda entre tots els veïns 
i veïnes que formen parts d’associacions 
actives.

Després de la reunió s’envia el calen-
dari provisional a totes les entitats, que el 
revisen. I finalment s’edita en format digi-
tal perquè es pugui consultar a través de 
la pàgina web del consistori (www.santjo-
anlesfonts.cat) o a les xarxes socials. Així 
tothom pot conèixer les dates en les que 
tindran lloc els esdeveniments més relle-
vants de cada nucli.

Èxit total a la 
primera sortida 
del Parc de les 
olors de sant Joan 
les Fonts
Una trentena de persones van gaudir dis-
sabte 23 de febrer de la primera sortida 
programada del Parc de les Olors de Sant 
Joan les Fonts. El naturalista Jordi Zapata 
va explicar la gran varietat de vegetació 
que creix a les colades de lava, com els lí-
quens, algues i la molsa als arbres que la 
cobreixen. La sortida, que va durar prop 
de dues hores, va tenir lloc a la zona del 
Molí Fondo. Els oients, procedents de la 
Garrotxa, l’Alt i el Baix Empordà i el Gi-

Molta participació al 
conta contes de la 
biblioteca Francesc 
caula 

Dijous 14 de febrer, a les sis de la tarda, 
es va celebrar la primera sessió del Conta 
Contes d’enguany a la biblioteca Fran-
cesc Caula de Sant Joan les Fonts, una 
activitat gratuïta i per a tots els públics.

La companyia El Borinot Groc va ser 
l’encarregada d’obrir la nova tempora-
da amb l’espectacle Els contes de la caca 
maca, a càrrec de Lola Arqué, que va dur a 
terme una sessió molt dinàmica i diverti-
da en la qual els més petits de la casa s’ho 
van passar d’allò més bé. Aquests contes 
tracten sobre el tema que fer caca és la 
cosa més normal. Fa caca tot animal. Fa 
caca el rei Pepet i també en Patufet. Pets, 
llufes i cagarades; tot plegat una pudor 
que empesta. Però fer caca és... la cosa 
més normal!

Dolors Arqué fa més de 25 anys que es 
dedica a contar contes per biblioteques 
d’arreu de Catalunya, ha publicat nou 
contes infantils, ha treballat de dinamit-
zadora pedagògica i imparteix tallers de 
contes per orientar als pares i mares.

Amb un aforament complet i una 
gran acollida per part del públic assis-
tent, l’Àrea de Promoció i Turisme valora 
molt positivament la rebuda d’aquesta 
proposta. A més, està previst fer una ac-
tuació de conta contes al mes a la biblio-
teca Francesc Caula. Aquestes propostes 
estan incloses dins la programació “Viu 
la primavera 2019”, que es va presentar el 
mes de febrer passat, en la qual trobarem 
sortides, xerrades, tallers, i moltes altres 
iniciatives per a tot tipus de públics. 

Aquesta activitat gratuïta i per a tots els públics es 
programa un cop al mes 
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ronès, van ser molt participatius fent  tot 
tipus de preguntes a Jordi Zapata. A més 
van agrair la visita i es van interessar pel 
programa del Parc de les Olors.

Les activitats són gratuïtes i tots 
aquells que s’hi vulguin apuntar poden 
adreçar-se a l’Oficina de Turisme de Sant 
Joan les Fonts (972 29 05 07) o enviar un 
correu electronic a turisme@santjoanles-
fonts.cat.

la colla 
santjoanenca 
s’endú dos premis 
als carnavals de  
la costa
La Colla Santjoanenca va viure un gran 
cap de setmana amb la participació a les 
rues dels carnavals de la costa, a Sant Fe-
liu de Guíxols, Platja d’Aro i Santa Cristina 
d’Aro. La colla, que es va endur  el Tercer 
Premi de Carrossa al Carnaval de Sant Fe-
liu de Guíxols i el Primer Premi de Carros-
sa Gran al de Platja d’Aro, va finalitzar la 
celebració gaudint d’una gran rua al Car-
naval de l’Amistat de Santa Cristina d’Aro, 
que tancava un cap de setmana intens i 
ple d’emocions.  

La carrossa d’enguany portava per tí-
tol “La màgia de l’aigua”, una construcció 
amb tot luxe de detalls feta a mà per la 
colla durant tot un any de creació i treball. 
El jurat va valorar molt positivament tant 
la tasca de construcció de la majestuosa 
carrossa, així com també la temàtica esco-
llida, el vestuari i la coreografia, amb els 
140 participants. 

Gran participació 
a la rua del 
carnaval de sant 
Joan les Fonts
Els santjoanencs i santjoanenques van 
posar punt i final als carnavals de la 
comarca amb la rua pels carrers del nucli 
de Sant Joan les Fonts. Un any esplèndid 
amb la màxima participació, gràcies a 
les onze colles que van formar part de la 
rua i a les més de 450 persones que van 
omplir de llum i color els carrers centrals 
del nucli de Sant Joan les Fonts, gaudint 
d’un temps gairebé estiuenc. 

Durant tota la jornada va destacar el bon 
ambient entre el públic i les comparses. 
La celebració ja va iniciar-se al matí amb 
el Carnaval infantil i la crema del Rei 
Carnestoltes. Tot seguit va tenir lloc el 
tradicional dinar popular organitzat per 
la colla S’tokats i, a les cinc de la tarda, 
l’acte central, presentat per la companyia 
local de teatre Tres Colades, la gran rua 
de carrosses. 

La Colla Santjoanenca va ser la 
responsable d’obrir la rua i la dels S’tokats 
de tancar-la un cop fetes les dues voltes. 
En acabar la desfilada es va donar inici al 
sopar de fi de festa al qual van assistir la 
majoria de les colles que havien desfilat 
durant la tarda. Es van fer parlaments 
d’agraïment, per part de l’alcalde, Joan 
Espona, i dels representants de la Colla 
Santjoanenca i d’altres colles assistents, i 
es va cloure amb ball a càrrec de DJ Kurba.

El Carnaval de Sant Joan les Fonts 
es caracteritza per ser el carnaval de 
l’amistat, en el qual el més important és 
celebrar la companyonia entre colles, 
ballar i passar-s’ho d’allò més bé. 

tallers 
participatius de 
sensibilització 
contra la violència 
de gènere
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va dur 
a terme uns tallers participatius de sensi-
bilització contra la violència de gènere al 
Centre Sociocultural dissabte 30 de març. 
A la sessió matinal, adreçada als joves, es 
va celebrar un debat entorn del documen-
tal Ferides. Es van treballar temes com ara 
l’assetjament a les aules dels instituts per 
part de companys i companyes, el món de 
la parella i la repressió que es pot exercir 
cap a l’altre membre o fins i tot l’anul·la-
ment de la personalitat per part de parella 
o amistats, entre d’altres. 

Al taller de la tarda, adreçat al públic 
adult, es va treballar a partir de la projec-
ció de dos documentals, Ferides i Buits, 
amb els que es va crear un debat en què 
les conclusions van ser la necessitat de de-
nunciar els fets tan bon punt es detecten, 
l’oportunitat de tenir associacions que es 
dediquen a donar suport a les víctimes i 
atendre les seves denúncies i, també les 
dificultats, en alguns casos, per poder fer 
públic la seva decisió, situació personal o 
opció de vida. 

L’Associació Teatral Mousiké va ser la 
responsable de conduir els tallers que van 
obtenir, en la seva major part, una bona 
valoració del públic assistent, el qual 
va remarcar la necessitat de seguir de-
senvolupant aquest tipus d’activitat per 
conscienciar a la població sobre aquests 
fets. Durant la jornada es va poder veu-
re una exposició, cedida per l’Associació 
de Dones Alba de la Garrotxa, dels relats 
breus sobre la violència de gènere que 
es van presentar al 3r Concurs de Relats 
de l’Associació. Al finalitzar la jornada es 
va dur a terme una lectura de la segona 
i la primera premiades del concurs. Des 
de l’organització es vol agrair a totes les 
persones i entitats que van col·laborar en 
aquesta jornada.
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caminada del 
Barri dels torrents 
Diumenge 24 de març es va dur a terme 
la Caminada del Barri dels Torrents, 
una marxa tradicional que enguany ha 
comptat amb 95 inscrits. Amb sortida a 
la plaça de les Fonts i arribada a la Font 
de les Tries d’Olot, aquesta trobada és 
una magnifica oportunitat per gaudir del 
nostre territori i caminar per paratges de 
gran bellesa, dins l’entorn natural de la 
Garrotxa. 

Més participació a 
la donació de sang 
de sant Joan les 
Fonts  
Dimarts 2 d’abril, de 6 a 9 de la tarda, es va 
celebrar una nova campanya de Donació 
de Sang al Centre Sociocultural de Sant 
Joan les Fonts.

De les 56 persones participants, 52 van 
assolir els requisits bàsics i van poder rea-
litzar la donació. D’aquestes, 46 van donar 
sang i sis, plasma. El nombre total repre-
senta un augment del 75% en la participa-
ció de la donació feta al desembre (amb 32 
participants), que demostra que, dia rere 
dia, els voluntaris i les associacions treba-
llen de valent per augmentar el nombre de 
persones solidàries i compromeses amb 
la societat. En aquesta ocasió, quatre per-
sones donaven sang per primera vegada. 
Aquesta 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 volen agrair a tots els parti-
cipants la seva col·laboració.

NOTÍciEs dEl sEMEsTrE

Un total de 1.514 persones van participar 
en la 2a edició de la Cursa de la Dona de 
Sant Joan les Fonts, en què tots els bene-
ficis es van destinar a la Fundació Oncolli-
ga Girona. Fruit d’una proposta popular 
d’un grup de veïns i veïnes, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts i el suport de patrocinadors privats, 
la jornada va tenir lloc el  31 de març, amb 
una marxa de 6 km per fer corrent o cami-
nant que va aconseguir recaptar un total 
de 7.707 €.  

La marea rosa va pintar els carrers i 
paratges dels municipi al llarg del recor-
regut. Es tracta d’una cursa inclusiva, en 
què hi van participar dones, homes i in-
fants, apta per a tots els nivells. 

El tret de sortida es va donar a les 10 del 

la 2a cursa de la dona recapta 7.707€ 
amb més de 1.500 participants

Èxit de participació al taller de remeis 
per als refredats a la canya

matí al Prat de les Coromines i la marxa va 
passar per diversos indrets del municipi, 
incloent els carrers del nucli, travessant el 
riu Fluvià pel pont medieval, els paratges 
del “terra vermell”, la ruta de Fonts i Ver-
lets, arribant a la Canya i tornant de nou 
al Prat de les Coromines. 

Allà totes les persones inscrites tenien 
esmorzar i sessió de zumba i ioga gratuï-
ta, a càrrec del TopTeam. A més, va tenir 
lloc la tallada de cabells solidària, amb la 
col·laboració de les perruqueres del poble 
i les 21 noies que van donar 20 cm dels seus 
cabells per a totes les que ho necessiten 
durant el tractament. Al llarg de tota la jor-
nada es va comptar també amb la col·la-
boració de Playmusic, que va dinamitzar 
l’acte amb música i bon ambient. 

Les àvies remeieres de l’Associació Pedra 
Tosca van fer al Casal Cívic de La Canya un 
taller per guarir refredats que va tenir lloc 
dissabte 23 de març. L’acte va consistir en 
fer un ungüent i un xarop i en explicar les 
propietats i els diversos usos de les plan-
tes que s’hi van utilitzar. 

L’èxit de públic, que van compartir 
experiències i remeis, va ser total i es van 
esgotar totes les places.
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Més de 400 
persones al 
Guateque de 
ràdio sant Joan
El pavelló de Sant Joan les Fonts va ser 
l’escenari, diumenge 14 d’abril, del con-
cert de Santi Carulla, el cantant barcelo-
nès que es va consolidar com a vocalista 
de la mítica banda Los Mustang. 

El guateque d’enguany va començar 
amb l’actuació dels  garrotxins Els Volcà-
nics que, una vegada més, van fer ballar 
el públic amb algunes de les cançons més 
representatives de les dècades dels 60, 70 
i 80. Josep Roca, director de Ràdio Sant 
Joan, i la resta de col·laboradors del pro-
grama “Entre amics” van agrair la com-
plicitat del públic i la col·laboració de tots 
els que els hi van donar suport. 

Més de 400 persones van gaudir de 
l’actuació de Santi Carulla, que va cantar 
en directe amb un concert íntim, proper i 
molt personal, en què va repassar algunes 
de les cançons més conegudes de la seva 
discografia. Carulla porta més de 60 anys 
en actiu. Després d’un breu període com 
a cantant de Los Sírex, es va consolidar 
com a vocalista de Los Mustang. A finals 
dels anys 50 i principis dels 60, seguint la 
dinàmica europea, el grup va començar a 
fer versions de grans hits de The Beatles, 
Simon&Garfunkel, Manfred Mann o 
David Bowie. L’èxit rotund de la banda 
va arribar amb la versió de Submarino 
amarillo, original de The Beatles, amb la 
qual van vendre més de 130.000 còpies 
només a Espanya. Los Mustang es van 
convertir en la banda de referència 
espanyola de versions.

xxIII trobada de 
Motos antigues 
de sant Joan les 
Fonts  
Diumenge 7 d’abril, Sant Joan les Fonts va 
tornar a acollir l’edició XXIII de la Trobada 
de Motos Antigues, una activitat organit-
zada per l’Ajuntament i que ja s’ha conso-
lidat com a un referent per als amants de 
les motos a Catalunya i a l’Estat.

Des de l’inici de les inscripcions, a les 
vuit del matí, tot tipus de motos antigues 
van aplegar-se a l’avinguda Cisteller, men-
tre els curiosos observaven l’espectacle i 
els propietaris intercanviaven opinions, 
mostrant orgullosos les seves màquines, 
restaurades fins a l’últim detall. De motos 
n’hi havia de totes les èpoques, marques i 
cilindrada, i van poder lluir-se per tota la 
comarca, amb la ruta prevista, per gaudir 
dels nostres paisatges.

Al finalitzar el recorregut es va cele-
brar un dinar de germanor al Restaurant 
El Grèvol, on l’alcalde va entregar un ob-
sequi a cada participant i es va premiar els 
guanyadors amb els millors trofeus.

L’organització va fer una valoració po-
sitiva de la jornada i va destacar la col·la-
boració dels ajuntaments per on va passar 
el recorregut, especialment els de Les Pla-
nes i la Vall d’en Bas per la seva implicació 
i compromís any rere any.

el Grup de 
Playback surti 
com surti estrena 
nou espectacle 
Diumenge 7 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 muni-
cipi i de tota la comarca, van presentar el 
seu cinquè espectacle al Pavelló del Club 
Poliesportiu Santjoanenc. 

Més de 700 persones es van apropar a 
veure aquesta nova estrena que va ser un 
èxit rotund. L’actuació va comptar amb 
l’escenificació de 20 actuacions, en la 
qual es van representar i fer coreografies 
de cançons de tot tipus, des dels anys 60 
i 70 fins a l’actualitat. El nombrós públic 
assistent va cantar i aplaudir amb moltes 
ganes cada posada en escena.

El Grup de Playback es va formar l’any 
2014 amb l’objectiu de crear un equip d’es-
pectacles de playback per tal d’amenitzar 
actes i passar-s’ho d’allò més. L’amistat i el 
bon ambient que predomina a la formació 
fa que tot s’ho facin ells mateixos, des de 
la tria de cançons, la coreografia a la con-
fecció del vestuari. 

Tot l’equip està molt content amb 
l’acollida que han tingut els anteriors es-
pectacles, i per aquest nou ja tenen con-
firmades més actuacions durant el 2019 
per tota la comarca. 
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L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va 
acollir el cap de setmana del 13 i 14 d’abril 
tres esdeveniments del programa “Viu la 
primavera”, una proposta per gaudir del 
món de les arts escèniques, la degustació 
gastronòmica i en definitiva la coneixen-
ça del nostre patrimoni natural i cultural. 

El divendres va tenir lloc el tast de 
vins al Castell de Juvinyà, que va exhaurir 
les localitats i en el qual tots els assistents 
van gaudir d’allò més amb la presentació 
a càrrec de Carles Xuriguera, qui va oferir 

el tast de vins, la sortida ronda 
croquis i un espectacle familiar 
omplen d’activitats sant Joan 
les Fonts

un tast de quatre vins del seu celler Mas 
Patiràs. 

Dissabte al matí, sota un sol primave-
ral, es va fer la primera activitat del Ronda 
Croquis del Parc de les Olors. Unes 17 per-
sones, d’edats i perfils diferents, es van 
reunir en els jardins del monestir amb un 
objectiu comú: dibuixar els rosers. L’acti-
vitat va estar acompanyada pel professor 
Miquel Alari, que donava directrius a qui 
ho demanava. Tothom va quedar molt 
content de la iniciativa ja que és una ac-

tivitat turística per a totes les edats, que 
introdueix tècniques artístiques a l’ai-
re lliure en un espai de relaxació i molt  
agraït, com són els jardins del Parc de les 
Olors de Sant Joan les Fonts. 

El mateix dissabte a les cinc de la tar-
da va tenir lloc l’actuació familiar, pro-
tagonitzada per Teia Moner, Tròpic, un 
espectacle de teatre i màgia per a tots els 
públics.
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els ‘amics de la 
Flor’ celebren la 
seva sortida anual 

El col·lectiu dels Amics de la Flor de Sant 
Joan les Fonts van fer la seva sortida anu-
al, que tradicionalment se celebra abans 
de Sant Joan les Flors. En aquesta oca-
sió, dijous 2 de maig van visitar els jardins 
de Santa Clotilde de Lloret de Mar, uns 
jardins romàntics amb escultures de l’es-
cultora Maria Llimona, que estan ubicats 
en un dels penya-segats de la Costa Bra-
va amb vistes constants al mar. Per salvar 
aquests desnivells, els jardins es compo-
sen de carrer i escalinates. Una d’elles, 
recoberta d’heura i la cara més coneguda 
dels jardins de Santa Clotilde, és consi-
derada, segons Josep Pla, “una impressió 
inesborrable i és un dels moments més 
bells de la costa”.

Tot seguit, els participants van dinar a 
Tossa de Mar on va ser rebuts per l’alcal-
dessa de la població, la Gisela Saladich, i 
van visitar l’esdeveniment “Flor de Mar”.

la santjoanenca, 
4rt premi a Platja 
d’aro  

La Santjoanenca va obtenir el quart premi 
de carrossa al “Carnaval de Carnavals” de 
Platja d’Aro el 4 de maig. En total, 22 colles 
carnavalesques amb més de 1.200 figu-
rants optaven als 8.600 euros en premis 
per a les cinc millors carrosses i compar-
ses. Després de la rua va començar un ball 
popular, i a la mitja part es van fer públics 
els guanyadors i el lliurament de guar-
dons. Aquest quart premi, valorat en 700 
euros, completa un gran 2019: 1er premi a 
la rua de Platja d’Aro, 3r premi a Sant Feliu 
de Guíxols i 2n premi al Carnaval d’Olot.

Guanyadors del concurs de pintura 
ràpida de l’escola de Belles arts
El Jurat classificador del concurs de pin-
tura ràpida de la Festa del Roser, presidit 
per Pere Ventura, artista pintor i vicepresi-
dent de la junta de l’Associació Cultural de 
Belles Arts de Sant Joan les Fonts; Rosa 
Martín, professora de Belles Arts; Tomàs 
Vidal, artista pintor i president de la junta 
de l’Associació Cultural de Belles Arts de 
Sant Joan les Fonts, van acordar donar 
els premis següents als concursants que 
se citen seguidament d’acord amb les ca-
tegories i edat: 

Adults 
Primer premi: Dolors Desmiquels 
Segon premi Xevi Berdonces 

Juvenil 
Primer premi: Neus Massegur 
Segon premi: Carla Falgarona 
Tercer premi: Alícia Hernández 

Infantil 
Primer premi: Joel Yeste 
Segon premi: Cloe Bancquart
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la Festa del roser, bona música, 
humor i entreteniments per 
a totes les edats
La Festa del Roser, celebrada el cap de setmana del 4 i 5 de maig, es consolida com la 
segona festivitat més important de Sant Joan les Fonts

La presentació del llibre La indústria i el 
comerç de Sant Joan les Fonts dels autors 
Joan Carreres, Josep Oliveras, Manel So-
ler i Xavier Valeri, que recull tota l’acti-
vitat econòmica des de l’any 1771 fins al 
2019, va donar el tret de sortida a la Festa 
del Roser. La col·laboració entre la Comis-
sió de Festes, l’Ajuntament, les entitats i 
la ciutadania va fer possible que aquesta 
festa esdevingués una gran celebració 
amb actes ben diversos i per a tothom.  

A la tarda del dissabte es va celebrar la 
Festa infantil amb inflables i, tot seguit, 
es va donar pas a la Festa Petita, que es 

va iniciar amb les actuacions del grup de 
playback Surti com Surti, que van dur a 
terme un recopilatori d’actuacions de la 
seva nova proposta, i l’Orquestra Diversi-
ones, que va mantenir l’ambient de festa 
i diversió. El Dj Sek va posar el toc final.

Les activitats de diumenge van co-
mençar amb el Concurs de pintura ràpida 
i dibuix, organitzat per l’Escola de Belles 
Arts, amb categories infantils, juvenils i 
d’adults. A les dotze del migdia va tenir 
lloc la tradicional ofrena a la Mare de Déu 
del Roser i la missa solemne i, tot seguit, 
la tradicional cercavila i el ball dels ge-

gants, els capgrossos de Begudà i en Jau-
met, que va oferir els seus balls a la Plaça 
Major, on també va tenir lloc un vermut a 
càrrec de la Comissió de Festes.

Finalment, diumenge a la tarda es van 
celebrar les tradicionals sardanes amb la 
Cobla Osona, també a la Plaça Major, i l’es-
pectacle d’humor amb Roger Pera i Sam 
Sánchez, que van representar la comèdia 
Orgasmes al Pavelló Poliesportiu, posant 
punt i final a la Festa del Roser de la millor 
manera possible.
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Divendres 10 de maig, al parc del costat de 
l’escola Castanyer de Sant Joan les Fonts, 
va tenir lloc la lectura de poemes dels 
guanyadors de la 32a edició dels Jocs Flo-
rals. L’acte, emmarcat dins les activitats 
de Sant Joan les Flors, va aplegar més de 
cinquanta assistents per acompanyar als 
joves guanyadors en la lectura de cadas-
cun dels seus poemes. 

 Des de primer fins a sisè de primària 
es van obsequiar amb divuit poemes que, 
per la seva originalitat, creativitat o des-
tresa, van ser escollits d’entre els més de 
dos-cents participants. Tots ells van rebre 
un lot de llibres i van fer la lectura del seu 
poema davant del públic assistent.

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 perquè tots en pu-
guem ser partícips.
 

la canya, una 
Festa Major plena 
d’activitats  
La Festa Major de la Canya, una de les 
poques de la Garrotxa que se celebra a 
la primavera, va començar divendres 26 
d’abril a la Sala la Cooperativa, on es va 
dur a terme el pregó, enguany a càrrec 
de Flora Ventolà, seguit d’un pica-pica. 
L’endemà dissabte a la tarda va tenir lloc 
la “Color run”, una activitat per a tots els 
públics, i una audició de sardanes al camp 
de futbol vell. A mitjanit, va ser el torn de 
l’Orquestra Maribel i Animal DJ, que van 
ser els encarregats de posar ritme a la Sala 
la Cooperativa.

Els més petits van ser els protagonis-
tes de l’activitat infantil que va tenir lloc 
diumenge a les 5 de la tarda al camp de 
futbol vell, a càrrec de Pep Puigdemont, 
seguit d’un bon berenar. A la Sala la Co-
operativa es va programar un espectacle 
d’humor amb Javi Príncep.

Les activitats van seguir fins al dime-
cres 1 de maig, que es va celebrar la cerca-
vila gegantera. I per posar punt i final a la 
Festa, l’Orquestra Selvatana va oferir un 
concert i el ball de cloenda.

lectura dels poemes 
guanyadors dels Jocs 
Florals de l’escola 
castanyer

En aquesta edició els premiats van ser: 

Cicle inicial
1r premi: Marina Nicolau, Ivet Codinach, 
Isona Peracaula, Miquel Pallisera.

2n premi: Ivet Oller, Núria Burell, Aniol 
Cicres, Martina Ros. 

Cicle mitjà
1r premi: Cesc Canadell, Èlia Cajas, Maria 
Martí.

2n premi: Pau Briones, Gim Vilà, Henok 
Sancho.

Cicle superior
1r premi: Jana Peracaula, Jan Rubio.

2n premi: Bruna Melero, Marc Morera.
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tast de Gintonics 
al castell de 
Juvinyà 
Divendres 26 d’abril es va celebrar al Cas-
tell de Juvinyà un tast de gintònics, en el 
qual van participar més de 30 assistents. 
Tothom va poder preparar-se el seu gin-
tònic, segons les seves preferències en 
ginebres i tòniques, amb l’assessorament 
dels encarregats del tast ‘Ginset’ a càrrec 
de Liquid Club. Tots els participants van 
quedar molt satisfets amb l’activitat, in-
closa dins el programa “Viu la primavera” 
i està previst que es programi un nou tast 
de còctels al juliol. 

sortida etnobotànica per conèixer les 
plantes del nostre entorn

se celebra la trobada de Joves de sant 
Joan les Fonts

Diumenge 28 d’abril, sota un sol pri-
maveral, es va fer la 3a activitat de 
descoberta del Parc de les Olors:  “L’ús 
de les plantes en la cultura popular’”. 
23 persones d’edats i perfils diferents 
es van reunir a Les Escoles de Begudà 
per participar en aquesta ruta guiada. 

L’activitat va estar dirigida per 
Jordi Zapata, que va mostrar in situ 
les diverses plantes que es trobaven al 

recorregut, tot explicant com s’han utilit-
zat al llarg de la història. 

La ruta va transcórrer pel nucli de 
Begudà i el pont de Cossei en un itinerari 
circular que va enriquir els coneixements 
dels participants, que van gaudir molt de 
la jornada. Des de l’Oficina de Turisme va-
loren molt positivament l’acollida de tots 
els actes i activitats inclosos al programa 
“Viu la primavera” a Sant Joan les Fonts. 
 

La Rectoria de Sant Joan les Fonts va 
ser l’escenari de la Trobada de Joves, 
que es va celebrar el 18 de maig passat, 
i a la qual van assistir 16 nois i noies del 
municipi, d’entre 14 i 30 anys. 

Aquesta trobada té com a objec-
tiu principal passar-ho bé però també 
crear cohesió entre joves de diferents 

edats del municipi. Va començar amb un 
taller de dinàmiques de grup i jocs teatrals 
bàsics, impartit per Anna Aumatell i Ivan 
Espinar, en què tots els participants van 
implicar-se al màxim i van gaudir d’un 
matí creatiu i dinàmic. Un dinar de ger-
manor a la mateixa Rectoria que va posar 
punt i final a la jornada. 
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la desfilada de 
moda de l’Institut 
la Garrotxa es 
consolida com un 
gran espectacle 
La desfilada de final de curs dels alum-
nes dels cicles formatius de Grau Mitjà de 
Confecció i Grau Superior de Patronatge, 
de l’Institut IES La Garrotxa es va celebrar, 
per cinquè any consecutiu, dins Sant Joan 
les Flors. 

Enguany les aus van ser la temàtica 
de les alumnes de grau mitjà, un símbol 
inequívoc de l’arribada de la primavera, 
que van poder lluir-se en l’indret escollit 
en aquesta edició per a l’espectacle: la 
Plaça Major. Allà els joves dissenyadors i 
dissenyadores de l’IES van poder mostrar 
amb orgull les seves col·leccions als més 
de 800 espectadors. Unes peces úniques 
confeccionades a mida per a les models de 
Piùbella Models Agency, encarregades de 
desfilar els dissenys. 

Per la seva banda, els treballs de les 
alumnes de patronatge eren de temàtica 
lliure, i s’hi varen poder contemplar peces 
i dissenys de tots els estils. La perruqueria 
i maquillatge va anar a càrrec del Gremi de 
Perruquers d’Olot i Comarca.

 

sant Joan les Flors, 
molt més que una 
mostra floral
L’esdeveniment es consolida com la mostra floral més gran 
de la Garrotxa i rep milers de visitants

Més de 10.000 flors i plantes van omplir 
durant tot el cap de setmana del 25 i 26 
de maig els carrers, les places i els mo-
numents de Sant Joan les Fonts en una 
mostra en què la qualitat i varietat de 
les seves instal·lacions han estat remar-
cables. Amb més de quaranta voluntaris 
i trenta empreses participants, el Sant 
Joan les Flors ha presentat una edició 
amb una gran qualitat, quantitat i diver-
sitat d’actes i instal·lacions florals: més de 
70 muntatges, música, espectacles itine-
rants, tallers, xerrades…

Són molts els nombre de persones, 
empreses i entitats que van participar 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 l’èxit de nou 
de la desfilada de moda protagonitzada 

per les joves dissenyadores dels cicles de 
grau mitjà i superior de patronatge i moda 
de l’IES Garrotxa d’Olot, que enguany es 
van presentar a la Plaça Major. 

En aquesta edició la inauguració de 
la mostra es va dur a terme a l’Oficina de 
Turisme amb un tast de xarop de saüc, 
gentilesa de les àvies remeires de l’Asso-
ciació Pedra Tosca.

Amb una valoració molt positiva i 
amb moltes ganes de seguir endavant, la 
organització vol agrair a tothom la seva 
col·laboració i participació en aquesta ac-
tivitat: ciutadans, entitats, associacions, 
escoles i empreses col·laboradores... Tots 
han posat el seu granet de sorra per fer 
d’aquesta mostra una realitat. 
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Francesc Noguera (1)
Àngel Sala (2)
Domènech Espadalé (3)
Joaquim Puig (4)
Joan Noguera (5)

Miquel Corominas (6)
Raimon Coma (7)
Bartomeu Espadalé (8)
Jordi Sucarrats (9)
Mariano Aro (10)

Josep Falguera (11)
Ramon Corominas (12)
Tomàs Mateos (13)
Florenci Roca (14)
Jordi Espadalé (15)

10

11

12

13

14

6 7

1956. Grup de joves del poble 
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supernit del 
club super 3 a les 
biblioteques 
El Club Super 3 i el departament de Cultura 
de la Generalitat van organitzar divendres 
31 de maig la “Supernit a les biblioteques”, 
una activitat amb l’objectiu de fomentar la 
lectura entre els nens i nenes i que es fa de 
forma simultània a 270 biblioteques públi-
ques de més de 150 poblacions catalanes. 
En el cas concret de Sant Joan les Fonts, 
24 infants van participar-hi a la bibliote-
ca Francesc Caula i s’ho van passar d’allò 
més bé tot resolent els enigmes proposats. 
A més, van obtenir un diploma i un punt 
de llibre de record. 

NOTÍciEs dEl sEMEsTrE

Final de curs de 
l’escola de Belles 
arts
L’Associació Cultural Escola Belles Arts 
de Sant Joan les Fonts va celebrar el 31 de 
maig el tradicional fi de curs amb un bere-
nar i l’entrega de diplomes. 

Maria Vidal, nova 
alcaldessa de sant 
Joan les Fonts
A les eleccions municipals de Sant Joan 
les Fonts, el grup de Junts x Catalunya, 
amb Maria Vidal al capdavant, va obtenir 
6 regidors, i el grup de Sant Joan Plural, 
amb Isabel Rigat com a cap de llista, en 
va aconseguir 5. 

L’Ajuntament vol agrair a tots els seus 
vilatans l’elevada participació en aques-
tes eleccions. Un total de 1.559 santjoa-
nencs i santjoanenques van dipositar el 
26 de maig passat els seus vots als col·le-
gis electorals ubicats a Begudà, La Canya 
i Sant Joan les Fonts, el que representa un 
72,37% de la població. Aquesta dada, que 
van celebrar els grups polítics que concor-
rien els comicis, demostra que la gent del 
nostre municipi està interessada per tot 
allò que afecta al seu entorn i vol fer sentir 
la seva veu.

Fotografia: Àlvar Farré

RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS
SANT JOAN LES FONTS 2019

vOTs

JXcaT 798 49,41 6

547,12761sJp-aM

rEgidOrs%
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l’Homenatge a la 
Vellesa de sant 
Joan les Fonts 
arriba a la 43a 
edició amb 260 
assistents 

Aquesta trobada 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 65 anys d’edat. 
La festa, organitzada per l’Ajuntament 
amb la col·laboració dels Centres Cívics 
de La Canya i Sant Joan les Fonts.

La celebració de l’homenatge es va 
iniciar diumenge 19 de maig, a les 12 del 
migdia, amb una missa a l’església parro-
quial, amb l’actuació de Laura Plasència i 
Elisa Planagumà, i tot seguit va tenir lloc 
el dinar de germanor al pavelló. Durant 
l’àpat es va fer lliurament a tots els assis-
tents d’un obsequi que enguany consistia 
en un paraigua i ventall amb l’anagrama 
de turisme.

Després del dinar, els assistents van 
gaudir de l’actuació en directe del grup 
olotí Generació 3, que va oferir un bon 
repertori musical.

El cap de setmana del 4 i 5 de maig es 
va celebrar a Torrevieja (Alacant) el VII 
Open Internacional-Campionat d’Espa-
nya de Primavera Juvenil, Junior i Abso-
lut i la segona edició de la Copa d’Europa 
de Salvament i Socorrisme, una compe-
tició en la qual la socorrista del SOS Sant 
Joan, Núria Payola, va tornar a demostrar 
ser la socorrista espanyola amb més bon 
estat de forma del moment.

L’esportista va guanyar les 4 proves en 
què estava inscrita: 200 obstacles (amb 
un temps de 2.11.03), 100 combinada 
(1.13.01), 200 súper socorrista (2.25.89) i 

núria Payola, del 
sos sant Joan, la 
socorrista espanyola 
amb més bon estat 
de forma del moment

50 remolc maniquí (0.36.32) amb una au-
toritat incontestable. D’aquesta manera, 
va aconseguir igualar les seves millors 
marques en tres proves i fins i tot millorar 
el rècord d’Espanya, que havia baixat en 3 
segons feia un mes a Valladolid.

Pel que fa a les seves companyes 
d’equip, Estel Raset va quedar 10a en el 
llançament de corda, juntament amb la 
Núria Payola, mentre que Mireia Lucena 
va ser 11a absoluta en 200 obstacles, 15a 
en la 100 combinada, 13a en 200 súper 
socorrista, i 17a. en 50 remolc.
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Per quina raó heu deixat de fer ràdio?
jordi: Ens hem fet vells. Cada vegada fem 
les passes més curtes, ja no tirem com 
abans.
teresa: Nosaltres vivim a Olot i els des-
plaçaments a Sant Joan es feien cada ve-
gada més feixucs. I les escales de la Ràdio 
també són altes. Fa uns mesos durant el 
programa, en Jordi va patir un atac d’an-
sietat en ple directe i em vaig espantar 
molt. Crec que és el moment de plegar, ja 
tenim 83 anys. Ens agradaria que el jovent 
del poble s’animés i la Ràdio es rejovenís.

Quin és el vostre primer record de 
la Ràdio?
jordi: El primer dia a Ràdio Sant Joan va 
ser en el programa “Esperant per dinar”, 
en què la Teresa feia de la tieta d’en Josep 
Roca. Allí va començar tot. El que més 
em va agradar d’aquella primera presa de 
contacte és que sortejàvem un pollastre, i 
un pollastre és un pollastre.

De quina manera preparàveu 
el programa?
teresa: Discutint. El preparàvem els diven-
dres a la tarda durant un parell d’hores.
jordi: Cada notícia que dèiem hi bus-
càvem una música i no era fàcil. A casa 
tenim una gran col•lecció de discos antics 
i sempre trobàvem alguna cosa.

Creieu que fer ràdio té edat?
jordi: És una cosa que ens omple, que 
ens satisfà.
teresa: Sempre sortíem contents, i són 
sensacions que no tenen edat. Animem 
a la gent de la nostra edat a fer ràdio, 
sempre hi quan hi hagi salut i energies. 
Gràcies a nosaltres, a Ràdio Sant Joan han 
sonat cançons dels anys 40 i 50: Machín, 
Jorge Negrete, sarsueles, etc.. Sempre 
vàrem posar músiques nostres, de casa, 
mai discos de la Ràdio.

Quin és el millor record que teniu de 
tots aquests anys a Ràdio Sant Joan?
jordi: Estem molt contents del nostre pas 
per la Ràdio, ja que gràcies a ella vàrem 

Els Tiets 
de Ràdio 
Sant Joan 
es jubilen 
als 83 anys
“La gent 
no sap que 
sovint ens 
discutíem de 
veritat, en 
directe.”

entreVIsta

En Jordi Martí i la Teresa Aubert 
deixen Ràdio Sant Joan després 
de 24 anys en antena. Formen part 
de la història de l’emissora i també 
del poble, amb col·laboracions de 
tota mena: teatre, garrotxilàndia, 
promoció municipal, tallers, 
visites guiades, pastorets, donar 
a llum a la gegantessa Roser, etc. 
Amb aquesta entrevista volem 
conèixer millor la seva història, la 
seva vinculació amb Sant Joan, i 
també homenatjar-los. Als seus 
83 anys són un exemple de força 
i energia, de superació, d’amor 
i compromís. Les seves veus 
radiofòniques s’apagaran aquest 
mes de juny, sent els col·laboradors 
amb més programes emesos i més 
experiència de l’emissora.
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desitgem fer-nos bona companyia. Tenim 
sort que som una família molt unida, amb 
fills i nets que veiem cada dia. A casa 
tenim un caliu molt bonic.

Quina era la vostra vinculació amb Sant 
Joan les Fonts abans de començar a 
col·laborar amb la Ràdio?
jordi: Cap. Vam conèixer la gent de Sant 
Joan mitjançant en Josep Roca.
teresa: Tenim records molt macos del 

“ESTEM MOLT CONTENTS 
DEL NOSTRE PAS PER LA 

RÀDIO, JA QuE GRÀCIES A 
ELLA VÀREM COMENçAR A 
FER MOLTES ALTRES COSES 
AL POBLE: TEATRE, FESTES 

MAJORS, GARROTxILÀNDIA, 
VISITES GuIADES, L’HOME 

DEL TEMPS, ETC.”

començar a fer moltes altres coses al po-
ble: teatre, festes majors, garrotxilàndia, 
visites guiades, l’home del temps, etc.
teresa: Jo recordo amb molt de “carinyo” 
quan fèiem els sants del dia cada matí. Hi 
havia una secció que es deia “L’esmorzar 
dels paletes”, coincidint amb la pausa 
que fan els paletes per esmorzar. Un dia, 
caminant carrer avall i passant per sota 
una obra, uns paletes em vàren saludar 
i felicitar pel programa, dient-nos que 
esmorzaven cada dia amb nosaltres.
jordi: Quan trobes gent que ens ha escol-
tat és una gran satisfacció.

Heu fet tots els papers de l’auca: teatre, 
cinema, ràdio, etc. Amb què us quedeu?
jordi: Teatre
teresa: Jo també. Especialment l’obra 
Amàlia, Amèlia i Emília. Hem participat en 
més de 10 obres i 200 representacions.

us queda alguna cosa per fer?
jordi: Morir-nos.
teresa: Ha arribat un moment en què ens 
necessitem tant l’un a l’altre que només 

poble. Estimo molt la gent de Sant Joan. 
Cada dia reso perquè Déu els doni salut i 
una vida tranquil•la.
jordi: Hi ha una cançó que es titula El 
meu poble és molt petit de Pa d’àngel i 
sempre que la posem a la Ràdio és un 
homenatge a la gent de Sant Joan.

Després de 24 anys fent ràdio junts, 
quina opinió teniu l’un de l’altre com a 
companys de programes?
jordi: La Teresa és una gran companya, 
Sempre ho ha estat malgrat les baralles 
que tenim i hem tingut, algunes d’elles en 
antena.
teresa: La gent es pensa que ens barallà-
vem fent comèdia, que era teatre; però la 
gent no sap que sovint ens discutíem de 
veritat, en directe.
jordi: Ara hauré de posar discos a casa.

Els col•laboradors de Ràdio Sant Joan 
trobarem a faltar la vostra companyia, 
el vostre sentit de l’humor, l’estima i 
les vostres baralles en antena. 
Fins sempre.
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Clara 
Sánchez-
Castro 
Bonfill 
Finalista 
dels Premis 
Enderrock

entreVIsta

Amb una ment inquieta, 
apassionada i molt creativa, 
la Clara Sánchez-Castro Bonfill 
(Sant Joan les Fonts, 1972) és una 
dona inclassificable: cantautora, 
periodista, presentadora, 
community manager, media 
trainer... però al nostre municipi 
no ha deixat mai de ser la filla 
de l’Eugeni i de la Cati, els de cal 
Carnisser Nou.

Et defineixes com “la periodista que 
escriu cançons”. Què et consideres 
primer?
Jo afronto el meu ofici de cantautora 
com una extensió del de periodista. Per 
això dic que sóc la periodista que escriu 
cançons. En les lletres sintetitzo allò que 
vull explicar encara més que quan faig de 
periodista. Queda com un elixir i llavors hi 
poso la música. És un procés espectacular, 
fruit d’anys i anys i anys d’escoltar música, 
no només d’estudiar-la. I els coneixements 
musicals que tinc, que no són de composi-
ció, em permeten fer una melodia simple. 
I amb la col·laboració de Marc Mas, que 
treballa amb els arranjaments, acabo de 
donar-li forma.

Però el procés creatiu no s’acaba aquí, 
perquè després s’ha de dissenyar el disc, 
pensar el vestuari, en l’espectacle, fer el 
guió del videoclip; amb l’Eddy Kelele, fo-
toperiodista molt amic, pensar com seran 
les fotos... 

Però de petita ja volies ser les dues 
coses? 
El meu hobbie era posar-me davant del 
mirall amb les sabates de taló de la meva 

mare i cantar. I l’altre era fer entrevistes a 
les meves amigues amb un radiocassette 
vermell... Diuen que els teus talents es 
manifesten amb el joc i jo em dedico a les 
dues coses que jugava de petita i sóc feliç. 
Aquesta feina és com és, té els horaris, la 
incertesa...però no ho canvio, perquè faig 
el que honestament penso que faig millor.
Saps com vaig descobrir que volia estudiar 
periodisme? Un dia vaig veure Radio Cin-
cinnati a TV3 i vaig dir “jo vull fer ràdio”. I 
el meu professor de 3r de BUP, el sr. Calle, 
em va dir que havia de fer Ciències de la 
Informació a la UAB. Després vaig anar a la 
Universitat Complutense de Madrid a fer 
un Màster General de Ràdio. Vaig fer pe-
riodisme per poder fer ràdio, però vaig te-
nir la sort que amb 16 anys ja col•laborava 
a Ràdio Sant Joan, després va venir Radio 
Olot, RNE, COM Ràdio, Ona Catalana... 

I com va sorgir la necessitat de cantar?
Va ser una necessitat vital, perquè sóc una 
persona creativa que necessita treure allò 
que porto dins. Ho barrejo tot, a vegades 
quan faig presentacions, com a periodista, 
d’actes singulars també puc cantar. Tinc 
un perfil de show-woman. Considero que 
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la meva feina no són tancs tancats, sinó 
vasos comunicants. Sempre dic que sóc 
una dona de perfil calidoscòpic, que va 
molt també amb el món actual. Ara faig 
això, però no sé que faré d’aquí a un any.

Has quedat finalista als Premis Ender-
rock 2019 com a millor cançó d’autor de 
2018 per Què t’ha dit el mar? del teu 
darrer àlbum L’altra cara de l’havane-
ra. Com vas viure aquesta nominació?
Em vaig sentir una mica David contra 
Goliath. Pensa que de totes les cançons 
publicades el 2018, entre les deu primeres 
va quedar la meva. A més, per votació po-
pular. El cert és que crec molt en el poder 
de les xarxes socials i la cançó es va anar 
escampant... Vaig estar molt contenta 
d’haver arribar fins aquí.

Quin és el teu proper projecte musical? 
En el món de la música tinc dues bran-
ques: d’una banda, escric lletres d’havane-
res per a diferents grups de la Costa Brava, 
a banda de les que canto jo. 

I tinc una altra vessant més experimen-
tal. Al meu segon disc Molt Clara barrejava 
molts estils i el proper serà de boleros i 
ranxeres tranquil•les, amb tocs de jazz, 
molt al meu aire, que es titularà Amar en 
son de paz. 

Quan el podrem escoltar?
El volia gravar aquest 2019 però evident-
ment no tinc temps i espero treure’l el 
2020. De moment encara tinc el disc 
d’havaneres força recent. Per cert, encara 
no he anat a Sant Joan i m’agradaria poder 
estrenar-lo allà.

També has fet televisió, ets presentado-
ra, community manager...?
Sí, sóc molt inquieta i cada projecte és un 
repte. El 2013, mentre estava embarassada 
de la meva tercera filla, la Clara, vaig fer 
un altre màster de Social Media, perquè 
m’interessava molt en quin llenguatge 
t’has de comunicar a cada xarxa social. 
Sóc molt activa a Instagram i a Linkedin 

(@moltclara) i ara he estrenat un nou web 
corporatiu (www.clarasanchezcastro.com) 
que és molt com jo. I també he comen-
çat un nou projecte per ajudar a aquelles 
persones que han de parlar en públic o en-
frontar-se als mitjans de comunicació. He 
desenvolupat un mètode propi de media 
training a partir dels meus coneixements 
musicals, en el qual es treballa la veu, el 
ritme i les emocions.

Com és Sant Joan les Fonts per a tu?
Per veure i conèixer bé Sant Joan hi has 
d’entrar, com en les bones amistats. 
Nosaltres tenim el mateix o més que altres 
pobles més turístics, però s’ha de desco-
brir. A mi el meu poble m’encanta. Tens 
la natura... des de casa tinc unes vistes 
fantàstiques de Molí Fondo. Puc veure les 
Dones d’aigua des de la terrassa. Penso 
sincerament que els santjoanencs hem 
d’apreciar el que tenim, que és molt!

Quin seria el teu racó preferit de Sant 
Joan les Fonts? 
Això em costa, perquè hi ha molts llocs.... 
però hi ha un indret on hi vaig molt que és 
la Rompuda, la zona de l’antic rentador, 
on hi ha la font... i el prat de can Xerban-
da. Són llocs on ja hi anava de petita i ara 
torno a fer els mateixos recorreguts.

PER VEuRE I CONèIxER 
Bé SANT JOAN HI HAS 

D’ENTRAR, COM EN LES 
BONES AMISTATS. NOSALTRES 

TENIM EL MATEIx O MéS 
QuE ALTRES POBLES MéS 
TuRíSTICS, PERò S’HA DE 

DESCOBRIR.
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L’endemà vam visitar un lloc molt tu-
rístic anomenat les cascades reversibles. 
Per explicar aquest fenomen, val a dir 
que a la badia de Fundy es produeixen les 
marees amb més alçada del món, fet que 
provoca que en un punt del riu l’aigua del 
mar entra i fa recular espectacularment 
l’aigua del Saint John, mentre que amb 
la marea baixa es produeixen uns ràpids 
espectaculars, En canvi, entre marees, 
l’aigua està molt tranquil·la. 

Aquell dia per sopar ja vam tastar les 
llagostes, que en aquelles aigües són molt 
abundants. De fet, la pesca d’aquest crus-
taci és un sector important de l’economia 
de la zona i n’exporten grans quantitats 
als Estats Units i a Europa. No són tan 
gustoses com les del Mediterrani, però 
tampoc no són tan cares. 

A Saint John vam agafar un ferry per 
creuar la badia de Fundy i arribar al petit 
port de Digby, ja a la província de Nova Es-
còcia, des d’on, amb uns transbordadors, 
ens vam dirigir a l’illa de Brier. Es tracta 
d’un lloc petit on la població es dedica 
majoritàriament a la pesca de les llagos-
tes, i en vam poder veure moltes trampes 
apilonades a gairebé cada casa.

A final de la tarda vam anar fins al far, 
on vam veure l’inici d’un sender arran de 
mar, ple de marques amb la inscripció 
“seals”, és a dir foques, i hi vam fer una 

També anomenades en anglès The Cana-
dian Maritimes, és la regió que agrupa tres 
províncies de la costa atlàntica del Cana-
dà: Nova Brunsvic, Nova Escòcia i l’Illa del 
Príncep Eduard.

Ja feia anys que tenia ganes de visi-
tar-les i, finalment, la primavera de l’any 
passat vaig tenir l’oportunitat de fer-ho, 
acompanyat del meu nebot Gerard, que 
així va eixamplant la seva visió del món.

Vam entrar al Canadà per la provín-
cia francòfona del Quebec, concretament 
per l’aeroport de Montreal, al final d’una 
tarda assolellada de primavera. L’endemà 
ens vam despertar amb un dia gris i plujós, 
i vam decidim visitar la xarxa de vianants 
subterrània més gran del món, al centre 
de la ciutat. Es tracta d’uns 30 km de tú-
nels i galeries sota terra que permeten 
connectar edificis, centres comercials, 
universitats, hotels, hospitals... i on tam-
bé es poden trobar restaurants i botigues 
de tota mena. Aquesta xarxa es va crear 
per evitar que la població patís els rigoro-
sos hiverns de la zona, amb temperatures 
que oscil·len entre els -2 ºC i els -20 ºC.

Al dia següent, després de recollir el 
cotxe de lloguer que teníem reservat, ens 
vam posar en marxa cap a la primera de 
les petites províncies: Nova Brunsvic. De 
camí, i ja passada la ciutat de Quebec, van 
abandonar la carretera principal i vam 

conduir per una de secundària que vore-
ja el majestuós riu Sant Llorenç, fet que 
ens va permetre passar per poblets on vam 
fer alguna parada fotogràfica. A Rivière-
du-Loup (Riu del llop), ens vam desviar 
en direcció sud-est, deixant de banda el 
Quebec i el Sant Llorenç, per entrar a Nova 
Brunsvic. Ens vam assabentar que passà-
vem a prop del jardí botànic provincial, 
així que vam decidir fer-hi una passejada 
abans de seguir el viatge. Estava molt ben 
cuidat i net, com tot en general a Canadà, 
amb molts caminets per fer recorreguts i 
per poder apreciar les diverses espècies de 
flora autòctona.

Vam continuar el viatge per la carre-
tera que ressegueix un altre dels grans 
rius canadencs, el Saint John, i vam pas-
sar per la població de Hartland, on vam 
visitar el pont cobert més llarg del món, 
amb una longitud de 391 m. El riu té una 
gran amplada i, per no haver de construir 
nombrosos ponts que serien molt costo-
sos, fan servir un sistema de ferrys que 
porten persones i vehicles d’un costat a 
l’altre. Aquests vaixells van guiats per uns 
cables molt reforçats per salvar la forta 
corrent. Vam arribar a Saint John, ciutat 
portuària de la badia de Fundy i el munici-
pi més antic del Canadà, on desemboca el 
riu del mateix nom que hem anat seguint 
durant molts quilòmetres.

els VIatGes d’en QuIM
pEr JOaqUiM FErrEr

les províncies 
marítimes del canadà

La història d’un viatge a la costa est del país 
nord-americà que vam fer l’any passat
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passejada. Era un lloc tan bonic que és 
difícil d’explicar: la llum de final de la 
tarda, la vegetació primaveral que anava 
rebrotant, una vegetació baixa típica del 
clima fred i ventós de la zona... també vam 
poder veure algunes foques que estaven 
prenent el darrer bany del dia.

El primer navegant en solitari en fer 
la volta al món en un veler d’11 m. d’eslo-
ra, “l’Spray”, l’any 1895, va ésser Joshua 
Slocum, que va viure de jovenet en aques-
ta illa i allà té un monument. Anys més 
tard, Slocum va desaparèixer en el mar. 
Us ho comento perquè fa molts anys que 
tinc el seu llibre, molt recomanable si us 
agrada la navegació.

Un cop vam deixar l’illa de Brier, vam 
veure un cartell turístic que deia “Balan-
cing Rock”. Vam seguir el sender d’1 km, i 
ens va portar per la costa a uns penya-se-
gats amb grans roques: una d’elles és 
grossa i llargaruda amb un petit punt de 
recolzament i vet aquí el nom...

Novament a la carretera, vam traves-
sar la península que forma la província 
de Nova Escòcia. A poc de deixar la costa, 
ja ens vam trobar una frontera de bosc a 
banda i banda de carretera, que ens tapa la 
visió d’infinitat de llacs que anem deixant 
pel camí al llarg d’uns 100 km: és la taigà 
o bosc boreal, paisatge molt semblant al 
de Finlàndia. A mig camí, hi vam trobar 
el Parc Nacional Kejimkujik, estrany nom 
provinent dels antics habitants de la re-
gió, on vam poder veure un parell dels 
llacs que, des de la carretera, ens queda-
ven amagats.

Vam arribar a la població de Liverpool, 

a l’oceà Atlàntic, i els dies següents vam 
anar resseguint la costa, tot aturant-nos 
en alguns dels poblets idíl·lics que ens 
anàvem trobant, com ara Lunenburg o 
un dels mes fotogènics, el petit poblet de 
Peggys Cove.

Pel camí, anàvem veient les trampes 
que utilitzen els pescadors per agafar les 
llagostes (no exagero si us dic que n’hi ha 
a milers), així com grans flotes de vaixells 
de pesca. Això sí, de tant en tant, als àpats, 
ens fèiem coure una per a cadascú. 

Després d’uns 500 km aproximada-
ment vam arribar a la l’illa del Cap Breton, 
encara a la província de Nova Escòcia, 
amb uns 230 km de llargada. Hi vam fer 
la volta, tot fent parades per visitar el Parc 
Nacional de les Highlands, tot ple de sen-
ders senyalitzats, en un paisatge molt bo-
nic que recorda la part alta d’Escòcia, fet 
que ens fa suposar que d’aquí deu venir 
el nom.

Vam deixar l’illa i després d’un petit 
trajecte en ferry, vam entrar en l’última de 
les províncies marítimes: l’illa del Príncep 
Eduard. Tot resseguint la costa est, anà-
vem trobant petits poblets de pescadors 
i vam visitar algun far històric, que avui 
està considerat monument nacional, a 
més de fer alguna caminada pel Parc Na-
cional Greenwich.

Vam abandonar l’Illa travessant l’es-
tret de Northumberland a través del pont 
de la Confederació, d’uns 13 km de llar-
gària, i que ens feia la sensació d’anar en 
vaixell. A l’altre costat ens esperava de 
nou la província de Nova Brunsvic i vam 
continuar el camí per visitar Hopewell 
Rocks, un indret situat al fons de la badia 
de Fundy, on a causa de les fortes ma-
rees (aquell dia d’uns 14 m.), vam poder 
fer el que anomenen “una passejada pel 
fons de l’oceà”, és a dir, tenen exposat un 
horari de les marees que indica quan s’hi 
pot accedir, que varia cada dia. Després 
de pagar l’entrada, tens accés a diversos 
miradors dels penya-segats. En un d’ells 
hi ha un sistema d’escales que, quan és la 
baixamar i l’aigua ha reculat una distancia 
considerable, es pot baixar i passejar pel 
fons marí, envoltats de roques plenes d’al-
gues. De mica en mica, va arribant la ple-
namar i l’aigua comença a avançar. Així 
que tornes a pujar les escales i en poques 
hores tot queda cobert d’aigua. Un cop 
acabada la visita, vam iniciar la tornada 
i vam visitar el Parc Nacional Fundy i el 
salt d’aigua Dickson.

La propera parada va ser la ciutat de 
Quebec, on hi vam estar un parell de dies 
visitant una cascada molt bonica anome-
nada Montmorency. I finalment, després 
d’uns 4.500 km de viatge per aquestes pe-
tites províncies que no ens van decebre, 
vam arribar al punt on havíem començat 
el viatge, Montreal, aquest cop amb un 
temps esplèndid i assolellat.

Espero que hàgiu gaudit d’aquesta 
excursió!

ESTAVA MOLT BEN CuIDAT 
I NET, COM TOT EN GENERAL 

A CANADÀ

El petit poble de Peggys Cove Parc Nacional Greenwich
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L’any 2011 l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts va engegar un projecte anomenat 
Parc de les Olors. Integrat per plantes me-
dicinals i aromàtiques, és un projecte am-
biciós, a l’abast de tothom, que fomenta la 
salut, el coneixement i que manifesta la 
voluntat de posar aquest municipi en un 
atractiu de comarca, ja que té l’exclusivi-
tat a la Garrotxa, però que alhora s’estén 
en un mapa català i forma part de la Xarxa 
de Parcs de les Olors de Catalunya.

El Parc de les Olors de Sant Joan les 
Fonts no es concentra en un únic espai 
com fan altres Parcs de les Olors de Ca-
talunya sinó que el trobem dispers: a 
l’anomenat Hort del Rector (prop de l’es-
glésia), a l’antic assecador de paper (da-
vant Torreblanca) i al monestir romànic. 
Són tres espais amb cultius de plantes 
aromàtiques i medicinals que vincu-
len la història i el desenvolupament del 
municipi (colades, indústries papereres, 
època medieval...), en el quals s’interre-
laciona l’ahir i l’avui.  Tanmateix, també 
es diferencia dels altres Parcs de les Olors 
perquè en el seus jardins o dins la mateixa 
ruta s’hi pot desenvolupar una activitat 
creativa anomenada Ronda Croquis, és a 

dir, dibuix a plein air. En els plafons del 
Ronda Croquis s’explica diferents tècni-
ques pictòriques i es dona informació de 
la història del municipi o del patrimoni 
que es visualitza des dels punts senyalit-
zats.

La dinamització del Parc de les Olors 
de Sant Joan les Fonts s’arrela d’aquest 
passat i present. D’una banda, Sant Joan 
es consolida dins una xarxa turística fo-
calitzada en salut que, en venir a visitar 
el Parc de les Olors, dona a conèixer la 
història del municipi. De l’altra, hi ha el 
públic visitant del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, al qual el Parc de 
les Olors dona un valor afegit. I si mirem 
més enllà, relaciona Sant Joan les Fonts 
amb el turisme familiar, de natura i de 
tranquil·litat.

Aquest 2019 s’han engegat una sè-
rie d’activitats per difondre i potenciar 
aquests conceptes. El programa s’em-
marca en sortides, tallers i xerrades que 
abasten aspectes i entorns diferents, però 
sempre dins els objectius i la raó de ser 
del Parc de les Olors.  La primera sortida 
que es va realitzar fou a la zona del Molí 
Fondo, amb la finalitat de conèixer la ve-

getació de ribera i amb una especial aten-
ció a la que trobem a les colades de lava. 
També ens hem aturat a la vegetació dels 
paratges propers al nucli de Begudà, on 
es va relacionar la vegetació existent amb 
l’ús de les plantes en la cultura popular. El 
nucli de La Canya ha estat el protagonista 
dels tallers: remeis per guarir refredats, 
xarops, infusions i maceracions diver-
ses que hom pot fer amb l’ampli ventall 
d’herbes remeieres que mostra el Parc de 
les Olors de Sant Joan les Fonts.

Alguna de les activitats d’aquest 
programa també s’han inclòs en l’edició 
d’aquest Sant Joan les Flors, com ara les 
xerrades “Les olors de la ratafia”, “L’es-
sència de les flors” o “La sanació a través 
de les plantes i les seves flors”, així com 
els tallers de diademes florals.

El saüc, la planta estrella de Sant Joan 
les Fonts
Dins la programació trobem activitats 
més focalitzades en el dibuix i tècniques 
pictòriques, com ara “Dibuixem els ro-
sers del monestir”, el taller de punts de 
llibre florals organitzat al Sant Joan les 
Flors d’enguany o bé “Dibuixem el saüc”, 

turIsMe
pEr aNNa EscarpaNTEr llaNdrich, 

rEspONsablE dE la diNaMiTzació 
dEl parc dE lEs OlOrs 

dE saNT JOaN lEs FONTs

la ruta ronda croquis 
del Parc de les olors

Què és aquesta ruta? Quina funció té? 
Quines activitats s’hi poden desenvolupar?
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activitat que s’ha inclòs en el programa 
turístic de la Generalitat de Catalunya 
“Benvinguts a Pagès 2019”. Cal dir que no 
s’ha escollit el saüc en va. Cada Parc de 
les Olors de Catalunya té la seva “planta 
estrella” i la planta de Sant Joan les Fonts 
és el saüc.

Totes aquestes activitats gratuïtes 
s’han obert a tothom. El públic ha estat 
nombrós i divers, del municipi i forà. 
L’avaluació per part dels participants és 
molt positiva. Poc a poc es va coneixent la 
ruta Ronda Croquis del Parc de les Olors, 
els paisatges es fan menys estranys i més 
nostres. Hi ha qui passeja, qui s’hi dis-
treu, qui n’aprèn, qui dibuixa, qui juga, 
qui olora...

La darrera activitat programada serà 
el dijous 20 de juny a les sis de la tarda, a 
l’Hort del Rector, on es farà una introduc-
ció a les plantes que hi ha en aquest jardí.
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EscOla casTaNYEr

Visita a
l’escola castanyer

El 6 d’abril passat, antics alumnes de l’escola 
Castanyer van celebrar el seu 50è aniversari

Gràcies a la implicació de la direcció del 
Centre, de l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts i d’una membre de l’AMIPA, va ser 
possible visitar les instal·lacions del col-
legi, on van poder recordar vells/bells 
temps. La trobada va ser molt emotiva i 
va acabar amb la celebració d’un dinar.
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Els mateixos alumnes, 40 anys més tard
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Al seu costat hi havia la fàbrica de Miquel 
Iglesias, on després hi va haver can Sala. 
Miquel Iglesias, el nom del qual estava cas-
tellanitzat i en realitat era el senyor Iclésies 
(esglésies), tenia 16 treballadors. 

Si ens hi fixem, les fàbriques estaven al 
costat del riu i dels recs hi seguien un camí 
en forma d’U que ajuntava les dues entra-
des des d’Olot fins al pont, des d’on es pu-
java pel carrer fins al que llavors ja en deien 
la plaça. Hi havia una casa de pagès molt 
gran que era can Batista, on es reunien els 
membres de l’Ajuntament Constitucional 
de Begudà i s’hi votava. El 1849, Sant Joan 
les Fonts ja tenia molta més potència eco-
nòmica que Begudà. Mentre que Begudà 
aportava 5.760 pessetes per la reparació de 
les carreteres provincials, Sant Joan en po-
dia aportar 7.320. No era una plaça urbana 
com ens la podem imaginar o hem vist en 
fotografies dels anys 30. Era una espècie 
d’era de terra molt gran de les cases que s’hi 
reunien. Fins ben entrar el segle XX hi ba-
tien i hi feien feines agrícoles. No obstant 
això, en deien la plaça. 

Els electors també anaven a votar a can 
Batista. D’electors n’hi havia pocs: només 
un 5% dels habitants declarava prou ren-
des a hisenda per tenir dret a vot. El llistat 
d’electors del 1877 marcava 25 persones, 
les més importants i influents del poble. 
A part de l’experiència del 1869, el sufragi 
universal no va arribar fins el 1891 i enca-

ra va costar molt que la gent posés interès 
en votar. No ho van fer fins que les crisis 
econòmiques i socials els van fer prendre 
compromís.

Els altres, si tenien ofici, solien roman-
dre al poble. Els coneguts com a proletaris, 
la gran majoria, tendien a canviar de poble 
segons la feina, però a Sant Joan n’hi havia.

A la plaça, o en el camí cap a ella, hi 
havia la fàbrica d’aiguardent i magatzem 
de vins de Josep Coca i d’Isidre Domènech. 
De la plaça s’anava a l’església parroquial 
que era el monestir. Abans d’arribar-hi tro-
bàvem una gran fàbrica molt nova, feta per 
un senyor de Barcelona que es deia Pere 
Capdevila.  Havia fet la reformada damunt 
del que sempre s’havia conegut com el 
Molí Fondo. Llavors hi havia les fàbriques 
de Miquel Soler amb vuit treballadors, la 
de Francesc Vilar amb 12 empleats, i el molí 
de la família Antiga, però estaven més se-
parades. 

En el camí no hem trobat gaires carruat-
ges. Amb els dits d’una mà podies comptar 
els que estaven declarats, però sí gent: mol-
ta mainada petita i dones amb mocador al 
cap, faldilla fins als peus, manteleta als 
muscles i davantal a la panxa. La majoria 
vivien a Castanyer, una masia reconverti-
da en pisos, o a ca l’Oriol o al voltant del que 
havia estat la masia de can Coca. Hi havia 
uns 250 treballadors i un miler de veïns. El 
1864, el diputat Victorià Ameller (Banyo-

L’any 1860 Sant Joan les Fonts tenia una 
imatge ben diferent de l’actual, però enca-
ra manté els testimonis de fa 158 anys i al-
guns d’ells formen part del nostre paisatge 
diari, sense que ens n’adonem. Des d’Olot 
s’entrava al poble per dues vies: la carretera 
principal era la que passava pel costat de 
can Porxas i seguia per sota de la munta-
nya pel barri de Rossinyol on hi havia una 
petita fàbrica de paper, per Juvinyà fins a 
can Bo. En aquest lloc hi havia la fàbrica de 
paper de Francesc Torras. Era la més gran i 
donava feina a 22 treballadors. Més avall, la 
carretera seguia cap a l’estada de Juvinyà 
fins arribar al molí de paper de Josep Coca, 
que donava feina a tres treballadors. Can 
Coca era molt gran i també acollia la fàbri-
ca de paper de Cristóbal Vila i el seu fill. Al 
voltant de can Coca s’hi anava fent un veï-
nat que seria el carrer de Santa Magdalena 
actual. Així doncs, a can Coca va néixer el 
nucli urbà que ara és Sant Joan les Fonts. 
Llavors al costat del pont hi havia la fàbrica 
de paper de Ramon Oriol, coneguda com 
les Olives, que més tard va ser una fàbrica 
d’elaboració de pells. 

Ara travessem el pont i seguim cap a 
la font de la Rompuda. Al costat de riu hi 
havia una fusteria i una ferreria. A la Rom-
puda, el que ara és la Torre Blanca era la 
fàbrica Torras, anterior a l’Obra. De la pri-
mera Obra acabada el 1877 i que està a la 
vora del Fluvià al costat del Molí Fondo. 

sant Joan les Fonts, 
un recorregut pel 1860

HIstÒrIa
pEr XaviEr valEri
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les, 1818-Alcalà de Henares, 1884) va anar 
a Olot a fer un tiberi amb membres del 
Partit Progressista (un partit liberal). Fet 
el menjar, una comissió el va acompanyar 
a mostrar-li la riquesa fabril de la riera de 
Sant Joan les Fonts (La Corona). El 1864 
hi havia set fàbriques de paper: la de Joan 
Arboix, Pere Capdevila i fills, Francesc 
Torras, Francesc Vila i Companyia, Ber-
nat Antiga, Francesc Torras i Josep Coca 
(Margarita Torras Barriuso - Actes de les II 
Trobades de la Ciència i la Tècnica). 

Feia pocs anys que l’escolarització era 
obligatòria i la primera escola podia haver 
estat a cal Mestre, una casa ensorrada fa 
uns anys que estava davant de can Sala. 
A escola s’hi anava molt poc i la vida dels 
nostres ancestres estava dedicada sobretot 
al treball. Es solia començar la vida laboral 
als 8 anys, per la qual cosa el temps d’estada 
a l’escola era de 2 a 3 anys. Les classes eren 
una barreja d’edats i sense gaires nenes. 
Per a elles feien venir una mestra.

Hi havia molts analfabets, cosa que sig-
nificava que no sabien ni llegir ni escriure, 
però eren molt espavilats en altres coses. 
Els primers mestres documentats que he 
trobat eren Joan Plana Alsina i Joan Sala 
Boada (Anuari de la Indústria i del Comerç, 
1881). Més tard s’hi va afegir la mestra Faus-
tina Pascual. El 1864, el Govern Civil va 
reclamar la llista dels pares que formaven 
la Junta per a la instrucció pública, una 
espècie d’associació de pares. 

El mateix any, el metge es deia Joan 
Capdevila, un metge rural que dedicava 
bona part del dia a visitar pacients. Molts 
dels malalts vivien a les cases de pagès. De 
fet, tot eren masies. Com hem vist dins del 
que ara és nucli urbà hi havia can Batista (la 
plaça), can Cutrol (la plaça), ca l’Oriol (car-
rer can Coca), can Coca (carrer can Coca), 
l’estada Juvinyà (carrer Juvinyà), can Pes-
ca, la Rompuda, Cisteller, Pere Caula, Cas-
tanyer, Domènech, Marunys, Sabater, Mas 
Vilar, Mitjavila, Soler, Juvinyà, Colom, el 
Puig de Vivers, Vivers, can Palou... El se-
nyor Capdevila havia de recórrer les ma-
sies a cavall o amb un carro estirat per un 
cavall. Els pagesos que tenien euga o mula 
el podien anar a buscar per una emergèn-
cia i portar-lo a cavall. En tot cas, també s’hi 
anava molt a peu. Una cosa que commo-
cionava molt els veïns eren els accidents 
laborals. Quan algú quedava agafat en una 

de les noves màquines era un trauma per 
a tot el poble i era una de les grans pors de 
l’època. Dues noies, una va morir, van patir 
un accident laboral en quedar abraçades a 
l’arbre que feia d’eix de les màquines d’una 
fàbrica de fil (La Iberia - 2 de setembre del 
1857).

Anaven molt a missa i el capellà, Joan 
Vergés, rector del 1852 fins al 1859, feia la 
funció d’educador i conseller de les famí-
lies. Per exemple, si els joves treballaven i 
la mare s’estava a casa, vigilaven que no es 
mengés el que corresponia als joves o al-
menys els deixés el necessari per estar ben 
alimentats. També preparava les parelles 
per al matrimoni. No hi havia un concepte 
del temps com ara. N’hi havia molt pocs 
que tinguessin rellotge i es regien sobretot 
per les campanades i pel sol.  Per dotar-se 
d’aigua per beure hi havia les fonts i, en al-
gunes cases, un pou. Per rentar la roba hi 
havia els recs i al costat de les cases hi havia 
galliners i tota classe d’animals domèstics. 

Poc més tard va venir una febre de fer 
rescloses i de posar fàbriques de fil, cone-
guda com l’eufòria cotonera, però el 1860, 
Sant Joan ja tenia una estructura visible en 
el context urbà actual. La indústria cotone-
ra es va desenvolupar prop de la gorga, on 
s’uneixen les aigües de la riera de Riudaura 
amb les del Fluvià entre les terres de Mas 
Vilar i Mitjavila. Seria la colònia de la Se-
bastiana. El 1885 hi havia una fàbrica de 
teixits al carrer Plaça, actual Sant Antoni, 
coneguda com a can Xipell.

Segons l’Anuari de la Magistratura de 
la Indústria i del Comerç del 1885, el mu-
nicipi de Begudà tenia 2.072 habitants i la 
capçalera de l’Ajuntament estava situada 
a Sant Joan les Fonts. L’alcalde era Ferran 
Domènech, un propietari que tenia un ma-
gatzem de vins i licors en societat amb en 
Josep Coca; el secretari era Lluís Sadurní; 
el jutge, Joan Solà. El fiscal era Josep Tri-
adú, un fuster. El capellà era Joan Vergés i 
ho era des de feia dècades.

El bataner era Gregori Pascual. Hi 
havia dos cafès, el de Joan Gispert i el de 
l’Esteve Oriol. Els carnissers eren Pere 
Coca i Miquel Coderch; els fusters, Jaume 
Ginjaume, Pere Soler i Josep Triadú i Mi-
quel Triadú. Els adroguers, Jaume Fageda 
i Joan Sadurní; els fariners, Josep Casade-
munt, Gregori Pascual, Pere Ribas i Pere 
Rovira. Els ferrers i serrallers eren Sebastià 
Casas i Josep Junquera (Begudà); el llau-
ner era Pere Urgell; el metge, Esteve Plana. 
Hi havia les fàbriques de paper: Antiga i 
Companyia, Pere Capdevila, Josep Coca, 
Pere Fuster, Simó Mercader, Pere Palou, 
Torras germans: Joan Torras Coromina i 
Miquel Torras Coromina. La fàbrica de ca-
dires de Miquel Vila. La fàbrica de teixits 
de Matabosch i companyia i la de filats de 
Bassols Xipell i companyia. Les botigues 
d’ultramarins de Josep Coca, Pere Coca, 
Vicenç Costa, Pere Domènech, Josep Es-
pigulé, Pere Hostalnou, Joan Jutglà, Isi-
dre Masdemont, Esteve Muntada i Isidre 
Pinsach. 
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CB Garrotxa Santjoanenc, 
50 anys fent història

esPorts

guits. Les jugadores feien servir la pista 
que les Mares del Diví Pastor havien cons-
truït darrere el pati de l’escola. Malaura-
dament, dos anys més tard, les monges 
van decidir dedicar-se només al parvulari 
i es va donar per acabada aquesta etapa.

Tot i això, un grup d’estudiants santjo-
anencs de l’Escola Pia d’Olot van comen-
çar a buscar un esport per tal d’ocupar les 
tardes dels dissabtes i van decidir orga-
nitzar partits de bàsquets entre ells, que 
se celebraven en pistes de joc improvi-
sades en diversos llocs del municipi. En 
aquests inicis, cal destacar la presència 
d’Albert Bramon, que va anar engrescant 
més joves del poble a practicar el bàsquet, 
primer al pati de les monges i després a la 
pista de la nova escola Castanyer, inaugu-
rada el 1976.

En aquesta època es van formar dife-
rents equips entrenats pel mateix Albert 
Bramon, Xavier Sala i Pere Rifà, que van 
arribar a competir al campionat comar-
cal: Orient Sant Joan, Atlètic Sant Joan o 
Els iniciats. D’aquí va sortir el primer juga-
dor santjoanenc mediàtic: Llorenç Guix, 
un pivot molt fort físicament.

El Club Poliesportiu Santjoanenc crea 
la secció de bàsquet
El 1977, el president del Club Poliespor-
tiu Santjoanenc, Pere Reixach, va decidir 
crear la secció de bàsquet, encara que la 

pista de joc va continuar sent a les escoles. 
Durant aquests anys es van formar més 
equips de base, un dels quals, l’entrenat 
per Joan Plantalech, va aconseguir gua-
nyar diversos campionats comarcals que 
els va classificar per a les fases provincials 
amb bons resultats. 

D’aquí va sorgir el primer jugador 
santjoanenc en arribar a la lliga ACB: Jo-
sep Cargol i Costa, que va guanyar dues 
lligues ACB, dues Copes del Rei i dues 
Eurolligues amb el Reial Madrid, entre 
altres títols. Com a professional també va 
jugar amb el Licor 43 (CB Santa Coloma 
de Gramenet), el Valvi Girona, el Benfica 
portuguès, el Caja San Fernando de Sevi-
lla, el Gijón i el CAI Zaragoza, a part de ser 
internacional amb la selecció espanyola 
juvenil, júnior, sub-22 i sènior.

La inauguració del pavelló
En aquesta època també es va recuperar 
el bàsquet femení a l’escola Castanyer. Tot 
va ser gràcies a Joan Carles Gòmez Catxo, 
que va aconseguir bons resultats al cam-
pionat comarcal amb un equip en el què 
van destacar jugadores com ara Eva Guinó 
o Maria Jordà, que van arribar a jugar al 
sènior femení del Club Bàsquet Olot.

El 1983, ja sota la presidència de Jo-
sep Maria Anglada, el Club va inaugurar 
el pavelló amb dos partits: el primer, entre 
els infantils del Santjoanenc i l’Olot que 

El proper 29 de juny, el Pavelló del Club de 
Bàsquet Garrotxa Santjoanenc serà l’esce-
nari dels actes de celebració del 50è ani-
versari i de cloenda de la temporada. La 
diada començarà a les 11 del matí en què es 
disputaran diversos partits 3x3, distribu-
ïts per categories entre jugadors que han 
format part del Club al llarg d’aquest mig 
segle. A les 5 de la tarda, a la sala d’actes, se 
celebrarà un clínic adreçat als més petits, 
a càrrec dels germans Cargol i, tot seguit, a 
les 7 de la tarda, un col·loqui sobre el bàs-
quet a Sant Joan les Fonts, moderat pel 
periodista Joan Bril·li, amb la participació 
del germans Cargol i altres esportistes del 
Club. La jornada clourà amb un sopar de 
germanor, a partir de 2/4 de 10 del vespre, 
en el qual es projectarà el vídeo comme-
moratiu i seguidament començarà el ball, 
amenitzat per Dj’s.

Aquesta temporada tan especial, la 
secció de bàsquet presidida per Xevi Sala 
ha comptat amb vuit equips competitius 
federats i dos de veterans. Però, com va 
començar tot?

Els orígens del bàsquet a Sant Joan les 
Fonts
La pionera del bàsquet al nostre municipi 
va ser la germana Maria dels Àngels Tor-
ras, que va animar a formar els primers 
equips de bàsquet de noies, que van arri-
bar a jugar dos campionats comarcals se-

El Club de Bàsquet, que aquesta temporada compta amb 8 equips 
competitius federats i dos de veterans, celebra mig segle de la pràctica 

ininterrompuda d’aquest esport al municipi
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va acabar amb victòria local per 74 a 51; el 
segon, entre els equips de Primera Divisió 
espanyola CB Areslux Granollers i el Coto-
nifici de Badalona, que va guanyar l’equip 
vallesà per 104 a 96. Durant aquesta tem-
porada es va inscriure el primer equip fe-
derat al campionat preinfantil provincial 
gironí, entrenat per Simon Danés, que va 
formar un grup de jugadors que serien 
la base dels futurs èxits del Club, com el 
campionat cadet sota la direcció de Lluís 
Pujolar i Josep Galceran; el campionat ju-
venil de l’equip dirigit per Joan Plantalech 
o el subcampionat de Catalunya cadet dis-
putat a Fraga, que va aconseguir l’equip 
entrenat pel mateix Simon amb el suport 
de Miquel Casals. 

D’aquest grup, van destacar diversos 
jugadors: Xavier Cargol, que va debutar 
a l’ACB amb l’Areslux Granollers; Dani 
Sánchez-Castro, que va integrar les fi-
les de les categories inferiors del Barça; 
Jaume Casademont, que va jugar la LEB 
amb el CB Vic; i Marc Bisbe, Marc Rode-
ja, Queco Rodeja i Jordi Aulinas, que van 
jugar la Copa Catalunya amb el CB Ade-
paf de Figueres. A part, cal destacar Pere 
Cargol, “el gran capità”, que durant més 
de 25 anys va donar una gran solidesa en 
tots els equips i va ser present en quasi tots 
els èxits importants del club. Tampoc no 
podem oblidar Óscar Sánchez, el jugador 
que més cops ha defensat la samarreta 

santjoanenca i que, des de la base, ha com-
petit en totes les categories assolides pel 
Club. També és remarcable la participació 
de Lluís Maria Bartrina, Josep Gussinyer i 
Josep Planella a les seleccions provincials 
de 1986.

La construcció del pavelló va perme-
tre, a més de potenciar els equips de base, 
la creació del primer equip sènior mascu-
lí federat, format tant per jugadors locals 
que havien tingut contacte des de feia 
temps amb el bàsquet com d’altres que 
no havien jugat mai a aquest esport. 

En un bon principi, els resultats van 
ser discrets, però amb treball a la pista i 
la gestió d’Enric Bru, Lluís Pujolar o Joan 
Coromines, que van millorar l’estructura 
de la secció, es van aconseguir bons resul-
tats ben aviat. Es van recuperar jugadors 
locals importants com el ja mencionat 
Llorenç Guix o Josep Callís, i se n’incor-
poraren d’altres clubs, com Joan Almirall 
o Rafel Turró. A més, també es va aconse-
guir la tornada de l’experimentat entrena-
dor Xavier Sala.

A part del creixement dels equips, el 
nou pavelló va acollir l’any 1986 una fase 
de l’anomenat “Mundialet Passarelle”, 
amb partits de les seleccions dels Estats 
Units, França i les seleccions gironines 
Llevant i Ponent, a més d’organitzar-se 
dues edicions del campionat de bàsquet 
popular “Encistella ja”, amb gran èxit.

El primer equip femení federat
El 1987 es va inscriure el primer equip fe-
derat femení, un cadet que  seria el preludi 
dels equips femenins posteriors.

Les directives presidides per Pere Rei-
xach, Josep Maria Anglada i Joan Coro-
mines van donar molt de suport a la secció 
de bàsquet i durant aquells anys es van 
viure molts èxits esportius. El 1995, però, 
amb l’entrada d’una nova junta, es va re-
baixar aquest suport, fet que va portar al 
bàsquet santjoanenc a una crisi que va 
desembocar en la desaparició dels equips 
sèniors, que van marxar a jugar a l’Agru-
pació Esportiva La Canya, en la qual van 
tenir una gran acollida. Durant aquesta 
època, la feina de Simon Danés va ser 
clau per mantenir la base i el bàsquet a 
Sant Joan. No va ser fins l’any 2000, amb 
l’arribada de Josep Maria Danés a la presi-
dència del Club, que es va tornar a apostar 
clarament pel bàsquet i va aportar els re-
cursos necessaris per recuperar els equips 
sèniors i potenciar la secció. 

El Santjoanenc puja a Segona Catalana
Els bons resultats no van trigar a arribar, 
i el mateix any 2000, el sènior masculí, 
sota la direcció de Miguel Suárez, va gua-
nyar el Campionat Territorial de Tercera 
“B”, que el va fer ascendir de categoria. A 
més, també va quedar campió de Catalu-
nya, després de guanyar la final a quatre, 



40 el soroll

disputada a Sant Joan les Fonts. 
L’any següent, l’equip va aconseguir 

el segon ascens consecutiu i va assolir 
per primera vegada a la seva història la 
Segona Catalana, després de quedar pri-
mer del grup de Tercera Catalana. En el 
primer any a la nova categoria, l’equip, 
entrenat per Carles Garreta, va comple-
tar una bona temporada, tant de joc com 
de resultats. Aquest equip estava format 
per Perarnau, Grau, Casademont, Bisbe, 
Montoliu, J. Aulinas, R. Aulinas, P. Car-
gol, Luque, Q. Rodeja, M. Rodeja, Briones, 
Sánchez, Suárez, Corcó i Fernández. En la 
temporada següent però les coses no van 
anar bé a la Lliga i l’equip santjoanenc va 
perdre la categoria a la fase de permanèn-
cia i va retornar a Tercera i, al cap d’unes 
temporades, a Territorial.

La celebració dels 35 anys 
El  15 de juny de 2002 es va celebrar la fes-
ta dels “35 anys de bàsquet a Sant Joan”. 
Aquella va ser una diada de retrobaments 
amb partits en què es van barrejar diver-
ses generacions d’exjugadors i exjugado-
res. Cal destacar el partit disputat entre 
els veterans dels Joventut de Badalona 
i els sèniors del club, reforçats per Pep i 
Xevi Cargol i Jaume Casademont, els tres 
jugadors de Sant Joan que havien jugat 
a les categories nacionals. La jornada va 
acabar amb un emotiu sopar de germa-
nor.

Consumat el descens del sènior mas-
culí a Territorial, va començar un perí-
ode de transició al bàsquet santjoanenc 
amb la formació de noves generacions, 

tot destacant la feina d’Enric Gussinyer, 
que va formar un grup de jugadors que 
aconseguiren bons resultats en júnior, 
sub-21 i sènior, i en el qual van destacar 
jugadors com Guillem Sala o David Gon-
zález, que serien clau en els èxits futurs 
del Club. També va ser molt important 
la tasca de Gemma Coromina, que va 
aconseguir recuperar el bàsquet escolar i 
que va formar un equip en què destacava 
Albert Coderch, un jugador que va parti-
cipar a la lliga EBA amb el desaparegut 
Club Bàsquet Girona i que va competir 
amb la Universitat d’Orlando dels Estats 
Units. Aquest equip escolar va tenir con-
tinuïtat i, amb algunes incorporacions, es 
va inscriure al campionat provincial en 
categoria preinfantil, sota la direcció de 
Joan Plantalech i Adrià Danés, que van 
assolir l’any següent el títol de Campió 
infantil gironí de nivell “B”.

L’ascens de l’equip femení
Pel que fa al bàsquet femení, Sant Joan 
les Fonts ha comptat amb un equip sèni-
or femení des de la temporada 2003-04. 
Des de l’aleshores, l’equip no va deixar 
de millorar i cal destacar la feina d’Albert 
Farrés que, en plena reconstrucció del sè-
nior masculí, a Territoral va aconseguir 
amb les noies dos ascensos consecutius 
fins a Segona Catalana l’any 2008. L’equip 
de l’últim ascens estava format per Bar-
nó, Plana, Espuña, Beiró, Clavaguera, 
Vinyeta, Bartrina, Masias, Font i Garcia. 
Els èxits d’aquest equip van permetre el 
creixement del nombre d’equips feme-
nins amb un júnior i un sènior B.

El 2008, amb el Club sota la presidèn-
cia de Pere Sucarrats, Enric Gussinyer va 
prendre possessió com a delegat de la sec-
ció de bàsquet en substitució de Simon 
Danés, que va posar fi a una etapa inici-
ada a la pista de les escoles i que al llarg 
de més de trenta anys va desenvolupar 
totes les feines possibles, esdevenint la 
peça clau en el creixement i consolidació 
de la secció. 

Neix el Club Bàsquet Garrotxa 
Santjoanenc
Aquest mateix any es va formar el Club 
Bàsquet Garrotxa amb la unió de les sec-
cions de bàsquet del CP Santjoanenc, 
l’Escola Pia, el Petit Plançó i el CB Besalú, 
fet que va permetre augmentar notable-
ment el nombre d’equips i la seva com-
petitivitat, tot destacant el júnior masculí 
a categoria interterritorial, entrenat per 
Carles Garreta. Pel que fa a la temporada 
2009-10, cal destacar el sènior femení “A”, 
que va esdevenir el millor equip femení 
absolut de la comarca gràcies al 5è lloc 
final aconseguit a Segona Catalana. 

El 2010 es va posar fi al projecte i es va 
formar el CB Garrotxa Santjoanenc, que 
comptava com a equips més destacats el 
sènior masculí A, que sota la direcció de 
Xevi Sala va guanyar el campionat de Ter-
cera i va assolir l’ascens a Segona Catalana 
deu anys després de perdre la categoria; i 
el sènior femení A, que es va mantenir en 
la categoria amb un bon nivell competi-
tiu. A més, també es va recuperar  l’escola 
de bàsquet, després d’intentar-ho vàries 
temporades.
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L’ascens a Primera Catalana
La temporada 2011-12 va començar amb 
els primers equips sèniors masculins i fe-
menins jugant a les categories més altes 
aconseguides mai a la història del Club. El 
sènior femení entrenat per Albert Farrés, 
va mantenir de nou la categoria, mentre 
que el sènior masculí va seguir fent histò-
ria. L’equip, entrenat per Xevi Sala, tenia a 
la pista com a gran referent Xevi Corcoy, 
ex-EBA, que va ser clau durant aquesta 
temporada i les futures, tot liderant un 
bon grup de jugadors en el qual també va 
destacar la feina de Frank Busquets. En 
aquella temporada, que significava el re-
torn a Segona Catalana, l’equip només va 
patir tres derrotes (dues de les quals en les 
tres primeres jornades de lliga), i va que-
dar primer de grup, aconseguint l’ascens 
a Primera Catalana. Aquest segon ascens 
en dues temporades va culminar amb el 
títol de Campió de Catalunya de Segona 
Categoria, després de vèncer a la final al 
Bàsquet Neus de Santa Coloma de Grame-
net per 49 a 47 en un pavelló de Sant Joan 
les Fonts ple a vessar d’aficionats dels dos 
equips. Durant aquesta temporada tam-
bé es va aconseguir un augment notable 
d’assistència de públic al pavelló, fet que 
va acabar desembocant en la fundació 
de la Grada Jove, que recollia l’herència 
del també nombrós grup d’aficionats que 
emplenava les grades santjoanenques a 
principis de la dècada dels 2000.

L’ascens a Primera Catalana és la mà-
xima fita del bàsquet santjoanenc mas-
culí assolida al llarg de la seva història i 
va significar la culminació personal del 
seu tècnic Xevi Sala, que ja formava part 
d’aquell grup de pioners que, a principis 
del 70, va gestar l’interès pel bàsquet al 
municipi. L’equip que va pujar i va debu-
tar a Primera Catalana estava format per: 
Miranda, Sala, Busquets, Corcoy, Marull, 
Puigdevall, Vicente, Causadias, Olivas, 
Masoliver, Martí i González.

La temporada 2012-13 va marcar un 
punt d’inflexió al club. D’una banda, el 
sènior masculí A, que seguia comandat 
per Xevi Sala, va assolir la salvació en la 
seva primera temporada a Primera Cata-
lana, amb 15 victòries en 30 partits. D’altra 
banda però, el sènior femení no va acon-
seguir la permanència a Segona Catalana 
i l’equip va acabar desfent-se a final de 
temporada. S’acabava així amb un grup de 
jugadores, dirigides per Albert Farrés, que 
en plena reconstrucció del sènior mascu-
lí van reivindicar i potenciar el bàsquet 
femení i el van dur a nivells mai vistos 
a Sant Joan les Fonts, competint durant 
cinc temporades consecutives a Segona 
Catalana. D’aquest grup de jugadores, cal 
destacar Susanna Barnó, Nina Espuña 
i Ester Plana, que van estar presents en 
tots els ascensos i van estar molt impli-
cades amb el Club, fent altres tasques a 
part de jugar.

En les temporades següents, el sè-
nior masculí va aconseguir, no sense 
patiments, la permanència a Primera Ca-
talana i va començar a preparar el relleu 
de Xevi Sala i d’alguns jugadors que ha-
vien contribuït a l’èxit de l’equip. També 
cal remarcar el subcampionat de Nivell B 
aconseguit pel preinfantil femení, entre-
nat per Joan Puigdevall, en la temporada 
2014-15; el subcampionat de Girona de Ni-
vell B del júnior masculí entrenat per Toni 
Becerra i el subcampionat de Catalunya 
de Nivell A1 del sub-21 masculí, entrenat 
per Pau Marguí, la temporada 2015-16.

El primer equip del Club Bàsquet 
Garrotxa Santjoanenc no es va poder 
mantenir a Primera Catalana i, tot i que 
a la temporada 2018-19 li tocaria jugar a 
Segona, hi van renunciar per inscriure’s a 
Tercera, on han jugat un barreja de joves 
i veterans, comandats des de la banqueta 
per un tàndem d’entrenadors que també 
hi han jugat: Òscar Sánchez i Xevi Corcoy. 
El motiu d’aquesta renúncia, després de 
sis temporades liderant el bàsquet mascu-
lí de la comarca, no és cap altre que rear-
mar el planter per tornar a tenir un primer 
equip fort, segons va afirmar Albert Cor-
derch, el nou director tècnic.

Per tant, el principal objectiu del Club és 
augmentar el nombre de nens i nenes per 
sembrar la llavor de futures victòries.
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records

Seguim buscant fotografies antigues —o no tan antigues— 
que sorprenguin, emocionin, ens facin viatjar en el temps, 

recordar, identificar i homenatjar persones, 
generacions o èpoques.
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Grup de joves a la Canya. 1979
Assumpció Barcons (1), Glòria Martí 
(2), Gemma Tarrés (3), Teresa Coma (4), 
Yolanda Morcillo (5), Jaume Barcons 
(6), Ramon Badia (7), Joan Timonet (8), 
Josep Oliveras (9), Joan Barcons (10).
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Tornaboda als Prats de Cuní. 1969
Pere Pujolar (fotògraf de la Canya) 
i la seva dona. 
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Sant Cosme. 1996
Casa que es va enderrocar amb la 
construcció de l’autovia.

Fotos cedides per Josep i Lluís Oliveras

Escola Castanyer. 1976
Jaume Triadú (1), Ramon Bartrina (2), 
Joan Colomer (3), Carlos del Olmo (4), 
Pere Julià (5), Pere Caritx (6), Jaume 
Clapera (7), Palau (8) i Joan Timonet 
(9).  Els mestres Albert Nonell (10) i la 
seva dona Imma (11), Antònia Moreno 
(12), Edelmira Herrera (13), Carmen 
Puigdemont (14), Carmen Vila (15), Enri 
(16), Montse Masdeu (17), Soledad Font 
(18), Elena Quintana (19), Fèlix Bermejo 
(20) i la mestra Pilar Cañada (21). Ramon 
Ortiz (22), Josep Pujol (23), Ramon Valera 
(24), Josep Oliveras (25), Josep Colom 
(26), Jaume Barcons (27), Jose Jiménez 
(28) i Josep Masbernat (29).
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