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Per a l’equip de redacció i col·laboradors d‘El Soroll de les Fonts, 
les festes de Nadal han esdevingut —al marge d’una celebració 
que ens reuneix i ens fa millors— una oportunitat de posar al 
dia tot allò que els santjoanencs i les santjoanenques hem fet en 
aquest darrer semestre, ja siguin veïns i veïnes, entitats, represen-
tants polítics o col·laboradors.

Gràcies a l’edició de la nostra revista, comprovem cada se-
mestre l’estat de salut del nostre poble, i podem assegurar que és 
bona. Hi ha un munt de persones que, de forma desinteressada, 
dediquen part del seu temps a fer poble, a teixir relacions entre 
veïns i veïnes, a consolidar les entitats i, en definitiva, a procurar 
pel bé comú. En aquest número coneixerem algunes d’aquestes 
persones, sabrem com i cap a on es mou el poble, i recordarem 
fets i fotografies que ja formen part de la nostra història. Bones 
festes i feliç Soroll!

des de la taula 
de l’alcalde
Joan Espona i agustín

El Soroll
sant joan les fonts
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El proper mes de juny farà 24 anys des 
que vaig ser elegit alcalde de Sant Joan 
les Fonts per primera vegada. Per a molts, 
quasi una vida. De fet, hi ha molts joves 
del municipi que només m’han vist a mi al 
capdavant de l’Ajuntament. L’any 1995 era 
un veí més de la vila, constructor, i sense 
coneixements en l’àmbit polític. Ara, 24 
anys després i amb l’experiència que et 
dona el càrrec, he decidit fer un pas al 
costat i deixar que les noves generacions 
treballin per a tots els ciutadans i ciutada-
nes de Sant Joan les Fonts.

He viscut moments molt intensos en 
la meva tasca. I també molt tristos. Com 
el que vam viure recentment en el què, a 
causa d’una agressió de violència masclis-
ta, una veïna nostra va perdre la vida. És 
una situació que no voldria haver viscut 

mai, ni com alcalde ni com a veí. I s’ha de 
treballar des de tots els fronts perquè no es 
torni a repetir mai, ni aquí ni enlloc. Per-
què la violència, sigui quina sigui, ha de 
ser eradicada. Des d’aquí però vull agrair 
el respecte i la col·laboració del nostres ve-
ïns i veïnes davant una tragèdia que ens 
va colpir a tots.

Al llarg d’aquests anys també he vis-
cut molts bon moments. Un bon dia vam 
agafar un avió i ens vam plantar a Madrid 
per negociar la compra de l’antiga caserna 
de la Guardia Civil i vam aconseguir que 
el departament d’Habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya edifiqués 27 pisos de 
protecció oficial. L’Ajuntament també ha 
pogut adquirir els 48 pisos de la paperera 
Torras i des de fa anys s’ofereix un sostre 
a un preu molt raonable als veïns que ho 

necessiten. Quin poble de 3.000 habitants 
disposa de 75 pisos de lloguer social?

També hem treballat de valent per re-
cuperar un dels actius més importants de 
la nostra vila: l’entorn natural, els volcans 
i els monuments protegits. El Molí Fon-
do, el Pedreguet, la Ruta de les 3 Colades, 
el Poblat Ibèric, l’entorn del Monestir i el 
Castell de Juvinyà, entre d’altres, s’han 
convertit en un atractiu turístic. És molt 
gratificant veure com escoles i estudiosos 
ens visiten i queden admirats de tot allò 
que tenim al nostre municipi. A vegades 
nosaltres mateixos no som conscients de 
la riquesa que ens envolta.

Només em queda desitjar-vos que 
gaudiu de la lectura d’aquest nou número 
de la revista i, sobretot, que passeu unes 
molt Bones Festes!
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– Registrar-nos de manera gratuïta a 
www.citypaq.es (o fer servir l’app de mòbil 
CityPaq)

– Triar com a favorit l’armari Citypaq 
de Sant Joan les Fonts i introduir el seu 
codi: A0003098D 

Una vegada registrats ja es poden envi-
ar els paquets seguint els passos que s’in-
diquen al web o a l’aplicació de mòbil. En 
aquest apartat també es poden tramitar la 
devolució dels paquets rebuts, si fos ne-
cessari. I també es poden rebre paquets, 
ja sigui els que es compren a les botigues 
associades a Citypaq o bé a qualsevol altra 
botiga online, fent servir una adreça que 
apareix a la pàgina o a l’aplicació.

Per qualsevol dubte, podeu trucar al 
telèfon gratuït del servei: 900 400 004, de 
dilluns a divendres, de 8 a 21 h, i dissabtes, 
de 9 a 13 h.

 

les obres de 
millora del Barri 
sec, finalitzades
Aquest setembre van finalitzar les obres 
del Barri Sec, que comprenen els carrers 
Soler, Isaac Albéniz, Santiago Rusiñol i el 
Passatge del Barri Sec.

A la part alta del sector, s’hi han 
construït dos aparcaments per a una cin-
quantena de vehicles i s’ha urbanitzat el 
passatge Soler amb la renovació de la il·lu-
minació pública, clavegueram, paviment, 
voreres i jardineria. Al carrer Santiago Ru-
siñol s’han reubicat els fanals per deixar 
lliure l’espai de voreres i facilitar la circu-
lació dels vianants i gent amb mobilitat 
reduïda. També s’ha substituït i reforçat 
la senyalització vertical i horitzontal, 
marcant els aparcaments als carrers i re-
ordenant la circulació de vehicles.

el camí de Vivers 
a Palou, enllestit
Aquesta obra dona continuïtat als arran-
jaments de camins dins el terme munici-
pal per garantir la circulació dels vehicles 
d’emergència i fer front a un hipotètic 
incendi en el sector. S’ha realitzat amb el 
suport econòmic del departament d’Agri-
cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’AJUNTA-
MENT 
INFORMA

L’aJuntaMEnt inFoRMa

armari de paquets 
cityPaq a sant 
Joan les Fonts 
El 13 de juliol es va instal·lar al municipi un 
armari d’enviament i recepció de paquets 
Citypaq de Correus dins el Pavelló muni-
cipal C.P.S. Aquest armari permet enviar 
paquets sense haver-los de portar a l’Ofici-
na de Correus i rebre’ls sense haver d’estar 
pendent de quan vindrà el transportista i 
si podrà trobar casa nostra (com és el cas 
de molts veïns que viuen fora del nucli). 

Per fer-lo servir hem de seguir aquests 
passos:

el camí de Repassot 
ja connecta amb 
la carretera
Les obres d’obertura del camí de Repassot 
han permès donar-li continuïtat per co-
municar-lo directament amb la carretera 
GI-522. Així queda garantida la sortida en 
cas d’emergència dels veïns i es faciliten 
les activitats existents a la zona. Les obres 
s’han dut a terme amb la subvenció del 
Consell Comarcal de la Garrotxa.

nova senyalització 
horitzontal i ver-
tical a la zona de 
l’escola castanyer 
i la llar d’infants 
el niu
Des del mes d’agost ja es poden creuar 
els carrers Rompuda i Castanyer, a l’al-
çada de la llar d’infants i de l’escola, amb 
molta més seguretat, a través dels passos 
de vianants i dels guals, que ha instal·lat 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, que 
permeten l’accés a persones amb mobili-
tat reduïda i els cotxets infantils.

Coincidint amb la commemoració de l‘1 
d’octubre, l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts va celebrar l’acte oficial d’inaugu-
ració de la plaça situada al mig del nucli 
de la Canya, com a “Plaça de la Canya 1 
d’Octubre”.

Inaugurada la plaça 1 d’Octubre 
a la canya

L’acte es va iniciar amb els parlaments 
de Joan Espona, alcalde de Sant Joan; 
Montse Coll, membre d’Òmnium Garrot-
xa, i Tomàs Vidal, de l’ANC Sant Joan les 
Fonts. Tot seguit es va descobrir la placa i 
es va oferir un piscolabis.

S’han executat les obres de rehabilitació 
del teulat de la casa anomenada “Can 
Viñolas” i que forma part del conjunt de 
construccions del Molí Fondo. La cober-
ta es trobava en molt mal estat amb de-
goters a l’interior, fet que provocava que 

els forjats comencessin a deteriorar-se. A 
més, també s’està rehabilitant la teulada 
de l’antiga manyeria. Amb aquestes actu-
acions, l’Ajuntament segueix amb el pla 
de rehabilitacions parcials d’aquest con-
junt d’equipaments municipals.

arranjat el teulat de can Viñolas

la zona de 
Pedreguet, 
més accessible 
Aquest mes han finalitzat les obres d’ac-
cessibilitat i millora de l’entorn del Parc 
del Pedreguet. La descoberta del blíster de 
lava volcànica a la zona del Pedreguet ha 
donat impuls a l’interès turístic pel nostre 
municipi. Cada cop més escoles, instituts i 
estudiosos de la vulcanologia ens visiten i, 
per això, l’Ajuntament ha redactat el pro-
jecte consensuat amb el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Les obres han permès construir una 
rampa adaptada per a persones amb la mo-
bilitat reduïda, s’han netejat les cingleres 
laterals i s’ha creat una escala per poder ac-
cedir a la part baixa, on troben els blísters.
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Magnífica 
vetllada a 
la Festa del Barri 
dels torrents 
El mal temps va desplaçar la Festa del 
Barri dels Torrents, que es va celebrar el 
7 de juliol, al Pavelló municipal, on van 
assistir prop d’un centenar de persones, 
entre veïns, familiars i amics. Després 
del tradicional sopar, va tenir lloc el ball 
amb el grup Genion’s i els assistents es 
van moure al ritme d’un bon repertori de 
cançons conegudes. Per posar punt i final 
a l’acte es va repartir coca i xocolata per 
a tothom. 

La Xarxa d’Itinerànnia és una xarxa de 
senders que conforma un mapa de car-
reteres pedestre de 2.500 km entre les 
comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt 
Empordà. Es tracta del primer espai sen-
derista de l’Estat que aplica el concepte 
de xarxa viària en àrees rurals, una estruc-
tura que permet a l’usuari arribar a qual-
sevol punt del territori des de qualsevol 
lloc i moure’s amb absoluta llibertat i total 
seguretat per la zona.

La Ruta de les 3 Colades és una de les 
primeres que es van crear per als visitants 
del Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa, i una de les més utilitzades. 
Amb la incorporació des del mes de juli-
ol a la Xarxa d’Itinerànnia, com un nou 
brancal més, ja són tres les rutes de Sant 

Joan les Fonts dins aquesta xarxa, junta-
ment amb la Ruta de les Fonts i Verlets i 
l’itinerari 2, que uneix Castellfollit, Begu-
dà i Sant Joan les Fonts. 

La Ruta de les 3 Colades ha reduït una 
part del seu traçat per fer-la més acces-
sible i coherent, però transcórrer pels 
mateixos indrets: Font de Can Xerbanda, 
Cinglera de Fontfreda, Molí Fondo i Bos-
carró, afegint en aquest últim punt el tub 
volcànic i els blísters (descoberts recen-
tement), que conformen aquest espai 
geològic monumental inèdit a l’Europa 
continental. Això permetrà descobrir so-
bre el terreny com els volcans de l’entorn 
de Sant Joan les Fonts van dipositar la 
seva lava a l’espai del Molí Fondo i Bos-
carró. 

la Ruta de les 3 
colades de sant Joan 
les Fonts s’incorpora 
a la xarxa de senders 
d’Itinerànnia

L’aJuntaMEnt inFoRMa

naIxeMents

Miquel Gomes Vilas Boas 11/06/2018
 
Blai Costa Cullet 11/07/2018
 
Jan Rigall Prat 15/07/2018
 
Oleguer Gómez Aguilera 18/07/2018
 
Martina Costa Arnau 03/08/2018
 
Marc Costa Arnau 03/08/2018
  
Thais Borrego Pinto 24/08/2018
 
Maria Ibeas Plana 27/08/2018
 
Unai Stolz Conde 15/09/2018
  
Guramjit Kaur 28/09/2018
 
Emma Cozmina Butnaru 17/10/2018
 
Pau Solà Esteva 12/11/2018
 
Aicha Azmat Frias 24/11/2018

deFuncIOns 

Juny
Josefina Descamps Jordà, Antònia Masoller 
Pineda, Maria Dolors Vila Brugué.

Juliol
Joan Mayà Quintana, Concepción Pacheco 
Campos, Enriqueta Colabrans Coma, Isabel 
Rodríguez Gutiérrez, Joan Pujol Iglesias, 
Dolores Piqué Fuster, Irene Lloret Vilas.

Agost
Maria Colom Vilanova, Emilia Subiràs Bassols, 
Francisco Rius Sala.

Setembre
Filomena Casadevall Carbonell.

Octubre
Ana Maria Giménez Martínez, Montserrat 
Masdeu Roura, Josep Sararols Aulinas, 
Carmen Plana Serra, Teresina Sacrest 
Casellas, Antonio Jaimez Cebrián.

Novembre
Joan Freixas Pujol, Casiano Nieto Pérez, 
María Matias Casas, Elvira Buil Urraca, Rosa 
Esquerra Xarles.

Naixements, matrimonis 
i defuncions

MatRIMOnIs

Carles Jose Martín Fernández
Ester Escapa Busquets 16/06/2018

Javier Vargas Román
Isabel Hilario Martínez 21/06//2018

Martí Monràs Puig
Aroa Saiz Jiménez 07/07//2018

José Valverde Moreno
Francisca Martínez Soler 14/07/2018

Miguel Ricardo Tormo Pérez
Thais Chaves Almeida 14/07/2018

Marc Ramírez Quintana
Mireia Fontseca Presta 16/08/2018

Imanol López Crespo
M. del Coral Puigferrer Badia 18/08/2018

Onkar Chan
Deepak Kumari 13/09/2018

Christian Isalt Lemonche
Berta Nogue Pich 23/09/2018

Carles Farres Torras 
Anna Fontseca Presta 26/10/2018

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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Dissabte 14 de juliol va tenir lloc la 5a edi-
ció del Sant Fermín La Canya, organitzada 
per Els amics de Sant Fermín. 

La Conxita, de 103 anys, veïna de la 
Canya, va ser l’encarregada de portar el 
Sant fins a la sortida de l’“Encierru” i 
donar el tret de sortida de la cançó. És 
el cinquè any consecutiu que el nucli de 
La Canya acull aquesta festa, una cele-
bració que va començar amb l’idea d’un 

les Brigades Joves 
de sant Joan les 
Fonts
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en 
col·laboració amb l’Àrea de Joventut del 
Pis 9, va iniciar el 17 de juliol les Briga-
des de treball per a joves de 14 a 17 anys, 
que han cursat 2n i 3r d’ESO. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és mostrar el món la-
boral als joves i facilitar la seva decisió de 
cap a on encarar el seu futur. 

Les Brigades Joves han comptat amb 
la participació de catorze adolescents, re-
partits entre el Casal d’Estiu, el Casalet, 
l’Oficina de Turisme o l’Ajuntament, als 
departaments de comunicació, arxiu i 
jardineria. 

Cada jove ha de completar 80 hores, 
repartides en quatre setmanes, amb una 
jornada laboral de quatre hores al dia, fet 
que els permet introduir-se en el món la-
boral a la vegada que poden conciliar-ho 
amb altres activitats lúdiques de l’estiu. 
Al final de la campanya, l’Ajuntament els 
recompensa amb una sortida com a agra-
ïment per la feina feta.  

la llar d’Infants 
el niu acomiada 
el curs 
L’àrea de pícnic situada davant l’escola 
va ser l’escenari de la Festa de fi de curs 
de la Llar d’Infants El Niu de Sant Joan 
les Fonts, que va tenir lloc el 20 de juliol 
passat.

L’actuació musical de Jordi Tonietti va 
entretenir petits i grans amb bona músi-
ca. Cal destacar la gran participació dels 
infants, de pares i mares i, fins i tot, d’avis i 
àvies que no es van voler perdre la festa. Un 
cop finalitzat el ball, per cloure l’acte, va ha-
ver-hi un berenar per a tots els assistents.

Molta participació i animació 
al sant Fermín de la canya 

grup d’amics i ha anat creixent fins a re-
unir prop de 500 persones. La jornada va 
començar amb el Txupinazo, seguit de 
diversos actes, com el tradicional “Enci-
erru”, tot acompanyat de pinxos, canyes 
i la xaranga Damm-er. 

L’“Encierru”, un dels moment estel-
lars, va tenir lloc a  la baixada del carrer 
Antoni Moner amb uns braus peculiars 
construïts pels mateixos organitzadors 

lluïda celebració 
de la Festa Major 
de Begudà 
El cap de setmana del 28 i 29 de juliol es va 
celebrar la Festa Major de Begudà. El tret 
de sortida va ser dissabte a la tarda amb el 
partit de futbol de solters contra casats. A 
la mateixa hora també es van programar 
els jocs infantils i el taller de papiroflèxia, 
a càrrec de Joan Paper, que va culminar 
amb un berenar per a tothom. A les 9 del 
vespre es va fer el sopar popular a l’aire 
lliure, amb més de 180 assistents, moment 
que es va aprofitar per reconèixer la tasca 
de dos productors locals distingits als pre-
mis Girona Excel·lent. I per acabar la nit, 
ball amb el conjunt “Què tal”!

Diumenge al matí es va celebrar la 
Missa i el vermut i, tot seguit, el ball de la 
faràndula, amb els capgrossos Cosme i Eu-
làlia i els gegants de Sant Joan les Fonts, 
Joan i Roser. A la tarda va tenir lloc l’audi-
ció de sardanes amb la cobla Principal de 
Banyoles, patrocinada per SYSFEED i, a la 
mateixa hora, la Festa de l’escuma, en què 
els més menuts van gaudir d’allò més. El fi 
de festa el va posar el grup de playback de 
Sant Joan les Fonts “Surti com Surti”, que 
va aplegar més d’un centenar de persones 
per gaudir de música i bon ambient. 

el casal d’estiu 
celebra el festival 
de fi de juliol 
Al Centre Sociocultural va tenir lloc, el 
27, el tradicional festival de fi de juliol del 
Casal d’Estiu de Sant Joan les Fonts, en 
què se celebra la cloenda de les activitats 
i els campaments que s’han dut a terme 
al llarg del mes. També serveix per aco-
miadar els nens i nenes que a l’agost no 
formaran part del casal. 

Durant l’acte es va fer un resum, en to 
humorístic, de les anècdotes més diverti-
des que han viscut cada grup. A més, cada 
grup de nens i nenes també va preparar 
un espectacle de ball, que dona un toc de 
color i alegria a la cloenda. Enguany van 
assistir més de 350 persones, un èxit de 
participació que demostra la implicació 
d’infants, monitors, tècnics i familiars en 
les activitats d’estiu del Casal. 

de la festa. També es van celebrar l’aixe-
cament de pedres i el tall de troncs, l’ex-
hibició de pelotaris i jocs rurals.

Cal destacar la col·laboració i parti-
cipació de tots els assistents que anaven 
vestits amb samarreta blanca i mocador 
vermell. Enguany es va inaugurar una 
placa a la pista de frontó dedicada als 
pelotaris que cada any venen convidats 
a la festa.
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campanya 
de donació de 
sang d’estiu
64 persones van participar a la Donació de 
Sang de Sant Joan les Fonts del dijous 30 
d’agost. Moltes gràcies a tots els volunta-
ris i voluntàries per fer-ho possible!

Molta participació 
a la Festa del soci 
del cPs
El C.P. Santjoanenc va celebrar la Festa del 
Soci el dissabte 25 d’agost passat.

La celebració va consistir en un sopar 
a la nova pista poliesportiva i posterior-
ment va tenir lloc tot un seguit de sorte-
jos gràcies a la col·laboració dels comerços 
del poble. La festa va culminar amb una 
banyada nocturna per als més atrevits, ja 
que la temperatura al vespre ja havia bai-
xat considerablement. 

Les més de 80 persones que hi van par-
ticipar  s’ho van passar d’allò més bé. Els 
organitzadors estan molt satisfets de poder 
recuperar una celebració que l’any anterior 
es va haver de suspendre, i més encara des-
prés de la bona acollida que ha tingut.

la Festa Rural 
tanca l’estiu
L’1 de setembre va tenir lloc a la pista po-
liesportiva del Pavelló municipal la quarta 
Festa Rural creada pel grup de joves Els 
Colats de Sant Joan les Fonts. DJ Gorka va 
ser l’encarregat de posar-hi el bon ambient 
i la música al llarg de tota la nit. 

L’objectiu d’aquesta celebració és 
consolidar-la com a cloenda de les festes 
de municipi, tant conegudes a la nostra 
comarca. El preu assequible de l’entrada, 
només 2 €, i el servei de busos gratuïts són 
alguns dels factors que contribueixen a que 
aquesta festa vagi creixent any rere any. 

la secció de 
natació del c.P.s. 
celebra la cloenda 
de la temporada 
La secció de natació del C.P. Santjoanenc 
va celebrar l‘1 de setembre la cloenda de 
la temporada, en la qual s’han obtingut 
molt bons resultats, com ara una tercera 
posició al nedador complet, el retorn a la 
competició d’hivern després de 7 anys o 
la millora continua de marques personals 
dels esportistes.

Durant el matí els nedadors van gaudir 
d’una jornada lúdica amb diferents activi-
tats i jocs a la piscina del club. Posterior-
ment es va celebrar un dinar a la nova pista 
poliesportiva on hi va haver un reconeixe-
ment per a tots els integrants de l’equip.

l’estrena d’El carrer 
posa punt i final a Viu 
la tardor

El carrer, una producció pròpia de la com-
panyia de teatre Tres Colades de Sant Joan 
les Fonts, va tancar amb humor el progra-
ma d’activitats Viu la Tardor. La comèdia 
es va representar amb un format i una po-
sada en escena una mica diferent al que 
la companyia sanjoanenca té acostumat 
al seu públic. En aquesta ocasió, cada ac-
tor i actriu interpretava tres personatges 
de característiques molt diferents entre 
ells. Dins d’un sol acte s’anaven succeint 
el conjunt dels gags que donaven forma 
a una història que gira a l’entorn d’un 
banc d’un carrer d’una ciutat qualsevol. 
L’obra fa un recorregut per algunes de les 
tipologies de persona que es pot trobar en 
aquest tipus d’espai.

Des del respecte, però també des de 
l’humor, El carrer buscava fer passar una 
bona estona, gràcies a uns personatges 
quotidians, propers i entranyables. Des-
prés de l’estrena, comença un període de 

representacions de l’obra en diferents es-
pais de la comarca, fruit dels intercanvis 
entre companyies amateurs. Els propers 
mesos es faran públiques les dates per 
poder-la veure de nou.

Amb aquesta representació es dona 
per finalitzat el programa d’activitats 
que l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
ha presentat aquesta tardor. Amb un ba-
lanç molt positiu, amb un total de 1.280 
espectadors, Viu la tardor s’ha estrenat 
amb molt bon peu, gràcies a una oferta 
de qualitat i molt variada. Des dels més 
petits, de 0 a 3 anys, passant per edats 
escolars dels cicles d’Infantil i Primària, 
fins a adolescents i adults, el programa ha 
ofert una diversitat de temàtiques, espais 
i tipologies d’espectacles familiars gratu-
ïts molt interessant. Teatre, música, tite-
lles, conta contes i molt més dins d’una 
proposta que ha nascut amb vocació de 
repetir el proper 2019.

Èxit de participació a 
la diada de catalunya 

Sant Joan les Fonts va celebrar de de nou 
la Diada de Catalunya a la Torre Canadell 
amb un acte molt participatiu i la hissada 
d’una  gran estelada a l’emblemàtic mo-
nument. A causa de l’èxit de les edicions 
anteriors, l’acte va comptar amb les ma-
teixes activitats: es va accedir a la Torre 
mitjançant una caminada o a través de 
cotxes amb un pàrquing que va habilitar 
l’Ajuntament.

L’acte va aplegar prop de cent  veïns 
i veïnes que van presenciar els diversos 
parlaments a càrrec de Tomàs Vidal, 
membre d’ANC de Sant Joan les Fonts; 
Maria Galizia, regidora de Benestar So-

cial; Maria Vidal, tècnica de Promoció i 
Turisme, i Joan Espona, alcalde del mu-
nicipi. Tot seguit es va fer la hissada de 
l’estelada amb els hereus i pubilles del 
municipi, i el tradicional Vol d’Il·lusions, 
en què tots els participants van anotar en 
un paper un desig que van lligar als glo-
bus vermells i grocs escollits per a l’acte 
i que, després del parlament de l’alcalde, 
van enlairar. Per cloure l’acte hi va haver 
un bon esmorzar per a tots els assistents.

Un cop finalitzada la jornada tots els 
inscrits a l’acte de Barcelona es van reu-
nir per baixar amb l’autocar o els cotxes 
particulars.

Més de cent persones van assistir a la Torre Canadell, que 
va acollir l’acte reivindicatiu 

A la programació de tardor de Sant Joan les Fonts han 
assistit 1.280 espectadors
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la santjoanenca, 
primer premi de 
la Batalla de les 
Flors de Festes del 
tura 
La colla de carnaval La Sanjoanenca de 
Sant Joan les Fonts es va imposar en la 
Batalla de les Flors de les Festes del Tura, 
que va tenir lloc dissabte 9 de setembre 
al vespre a la plaça Clarà d’Olot, un acte 
organitzat pel Centre d’Iniciatives Turís-
tiques d’Olot.

En total hi van participar 12 colles, el 
doble que en les últimes edicions, i les 
carrosses havien d’estar inspirades en els 
elements del món i en la faràndula de les 
festes. La colla de Sant Joan les Fonts va 
obtenir el primer guardó inspirant la seva 
carrossa en el cap de lligamosques.

La tradició marca que les carrosses 
han d’estar fetes amb flors de paper i 
després de les dues voltes d’exhibició, els 
participants desfan les flors i les llencen al 
públic, juntament amb paperets de colors 
i cintes.

notíciEs DEL sEMEstRE

Més de set-cents ciclistes i dos-cents vo-
luntaris van participar en la vuitena edi-
ció d’aquesta marxa cicloturista que es 
va celebrar a Sant Joan les Fonts el 23 de 
setembre passat. L’esdeveniment compta 
des del seu inici amb dos recorreguts de 68 
i de 144 quilòmetres cadascun que passa 
pels escenaris habituals d’entrenament 
de Xavi Tondo, el ciclista resident a la Gar-
rotxa que va morir al 2011 en un accident 
domèstic i que és homenatjat des de fa set 
anys per aquesta marxa. 

Com a novetat d’enguany, la sortida i 
arribada era a un mateix punt a Sant Joan 
les Fonts, tant de la volta curta com de la 
llarga, fet que va facilitar als ciclistes la 
seva participació. 

la 100% tondo acull més de 700 
ciclistes en un emotiu homenatge 
a sant Joan les Fonts
L’esdeveniment esportiu que pretén retre homenatge al ciclista 
Xavi Tondo es consolida any rere any 

Els assistents van poder gaudir de moltes activitats per a 
tots els públics

El premi, participar-hi
La finalitat de la marxa no és la de compe-
tir sinó la de recordar el ciclista vallenc i 
garrotxí d’adopció, tot realitzant les dues 
rutes que ell solia fer per entrenar-se.

Com és habitual, la 100% Tondo va 
comptar amb la participació de profes-
sionals del ciclisme i del món de l’esport 
que van voler sumar-se a l’homenatge al 
seu company Xavi Tondo. Enguany, cal 
destacar la presència de Purito Rodríguez.

Abans de començar la cursa, Joan 
Espona, alcalde del municipi, va fer lliu-
rament dels obsequis que el consistori va 
preparar per als familiars d’en Xavi Ton-
do, que van ser els encarregats de fer el 
tall de cinta.

El 23 de setembre es va dur a terme la tra-
dicional Festa de Sant Cosme i Sant Damià 
amb una molt bona participació de veïns, 
familiars i amics en un ambient alegre i 
festiu. 

La diada s’inicià a dos quarts d’onze 
amb la missa celebrada pel mossèn Mi-
quel Vall-llosera a la capella que porta el 
mateix nom que la celebració: Sant Cos-
me i Sant Damià. Tot seguit, es va prepa-
rar un pica-pica de productes locals per 
a tots els assistents, que va donar pas al 
tradicional ball dels capgrossos Cosme i 
Eulàlia, amb el qual es va donar per tan-
cada la celebració.

lluïda celebració 
de la Festa de sant 
cosme i sant damià 
de Begudà 

Enguany, i per setè any consecutiu, es 
va fer el sorteig de dues coques beneïdes 
en honor a Sant Cosme i Sant Damià, amb 
la novetat que els beneficis es van destinar 
a la jornada solidària Pigfeet, que es va ce-
lebrar el cap de setmana següent al mas 
Corominas de Begudà, un acte solidari 
amb el càncer infantil, amb foodtrucks, 
concerts, classes dirigides i moltes altres 
sorpreses. 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
agraeix a tots els assistents la seva parti-
cipació, així com també a la Comissió de 
Festes de Begudà i Sant Cosme la tasca 
realitzada.

La consolidació de la Tondo Kids
Xavi Tondo apostava pel ciclisme infantil 
i, per aquest motiu, enguany s’ha conso-
lidat la Tondo Kids en la seva  cinquena 
edició. Una prova que forma part del cam-
pionat provincial, puntuable per a la Copa 
Catalunya, i que va tenir lloc dissabte 22 
de setembre amb un recorregut urbà per 
Sant Joan les Fonts, que va comptar amb 
120 nens i nenes d’entre 5 i 12 anys.

Un any més l’organització i l’Ajunta-
ment de Sant Joan les Fonts volen agrair 
la seva ajuda a les entitats del municipi i el 
Consell Comarcal, els col·laboradors, pro-
tecció civil, Mossos d’Esquadra i sobretot 
els voluntaris, ja que sense ells aquesta 
marxa no seria possible.
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notíciEs DEL sEMEstRE

Els impulsors del Pigfeet Solidari, el fes-
tival benèfic que es va dur a terme el 29 
de setembre passat al Mas Corominas de 
Begudà, van anar a fer entrega de la dona-
ció recaptada, més de 2.000 euros, que su-
posa una petita ajuda al projecte que duen 
a terme des de l’Associació AFANOC per 
lluitar contra el càncer infantil.

Els organitzadors van visitar la Casa 
dels Xuklis i van veure de prop les boni-
ques i modernes instal·lacions que acu-

la primera edició del Pigfeet 
solidari recapta més de 2.000 
euros per a la casa dels xuklis
Els organitzadors de l’esdeveniment van visitar els 2 de novembre la Casa 
dels Xuklis per conèixer de prop el projecte i fer entrega de la recaptació

llen les famílies en aquests moments 
de les seves vides. Maite Golmayo, cap 
de Comunicació i Relacions Externes 
d’AFANOC, els va rebre i els va fer un tour 
per la casa.

El projecte acompanya a pares i nens 
amb una llar a prop del centre hospitalari, 
a més a més d’organitzar tot d’activitats 
i tallers pels diferents espais de la casa: 
zones de jocs, sales polivalents amb llum 
natural, apartaments familiars… tot en-

voltat de zones enjardinades i un hortet 
particular.

L’organització del Pigfeet Solidari va pu-
blicar la donació aconseguida al seu compte 
d’Instagram amb l’escrit següent: “Avui hem 
visitat la Casa dels Xuklis. No hi ha parau-
les per descriure el gran projecte que duen 
a terme. És bonic, emotiu i sincer. Nosal-
tres hi hem deixat la nostra petita emprem-
ta… 2.130 € de part de tots els que hem fet 
possible el Pigfeet Solidari #pigfeetsolidari”.

sant Joan les Fonts 
revalida les tres 
Flors d’Honor de 
Viles Florides
El projecte de Viles Florides ha premiat, 
per segon any consecutiu, amb tres flors 
d’honor l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts per la seva tasca en enjardinament, 
ornamentació floral i millora de l’espai 
verd urbà.

La gala Flors d’Honor 2018 va reunir el 
8 d’octubre al Castell de Vila-seca a més de 
300 persones. L’acte, presidit per la conse-
llera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, Teresa Jordà, va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa en funcions del 
municipi, Manuela Moya, i del president de 
la CHOC, entitat impulsora de Viles Flori-
des, Sito Vilarruba. 

El projecte promou la flor i planta com 
a patrimoni natural de Catalunya i posa 
en valor polítiques sostenibles. Hi poden 
participar els municipis, a nivell institu-
cional, així com qualsevol col·lectiu, em-
presa o particular amb sensibilitat vers la 
natura i la cura dels espais verds. Un jurat 
format per professionals dels sectors del 
viverisme, la jardineria, el paisatgisme, 
el mobiliari urbà i altres àmbits relacio-
nats amb el programa és l’encarregat de 
certificar i renovar anualment aquests 
distintius. 

Actualment hi ha a Catalunya 130 
municipis distingits com a Vila Florida 
en reconeixement a la seva tasca per a la 
millora de l’espai urbà, el que suposa un 
important increment de participants res-
pecte els 113 de l’edició de l’any passat.

El Centre Cívic Casal Sant Joan va celebrar 
el cap de setmana del 19 i 20 d’octubre la 
seva festa anual, amb uns campionats de 
jocs de cartes el divendres i un dinar de 
germanor el dissabte, en els quals tots els 
assistents s’ho van passar d’allò més bé i 
van poder gaudir de la festa en companyia 
dels socis del Centre Cívic. 

Els guanyadors/es dels Campionats de 
Brisca, Botifarra i Remigio de la Festa de 
la Gent Gran han estat: 

Campionat de Botifarra: 
Neus Ferres i Joan Gayolà
Campionat de Brisca: 
Soledad i i Paquita
Campionat de Remigio: 
Albert i Nonell

la Festa de la Gent 
Gran de sant Joan 
les Fonts
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Un any més,  la Castanyada Infantil i la 
Castanyada de Ràdio Sant Joan es van tor-
nar a celebrar plegades i es van convertir 
un gran esdeveniment. 

A la plaça major de Sant Joan les Fonts, 
l’1 de novembre passat s’hi van aplegar 
més de dues-centes persones per gaudir 

notíciEs DEL sEMEstRE

la Fumarola de 
lluèrnia omple 
sant Joan les Fonts 
de foc i llum
Es va celebrar per primera vegada dissabte 9 de novembre

El Festival del Foc i la Llum va portar al 
centre del municipi cinc intervencions 
ben diverses que van aplegar centenars 
de persones. 

Amb uns caminets il·luminats per 
ampolles decorades i espelmes, i amb 
música en directe, es va poder seguir un 
recorregut que va donar el tret de sortida 
amb la cercavila Oberdada, i que va trans-
córrer pel Molí Fondo i el Monestir, dos 
espais emblemàtics que van esdevenir 
l’indret perfecte per ubicar-hi les inter-
vencions dels artistes i les companyies 
participants. 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
va aprofitar l’esdeveniment per il·luminar 
l’espai del Boscarró i Molí Fondo, perquè 
els visitants poguessin gaudir d’aquest es-
pai geològic monumental, inèdit a l’Euro-
pa continental, des d’un nou punt de vista: 
dalt la terrassa de l’antiga fàbrica i de nit. 

Tot el públic assistent va valorar molt 
positivament les propostes, i l’espai de 
trobada amb food trucks, zona per seure 
i focs per escalfar-se va resultar molt útil 
per recuperar forces i fer tertúlia amb els 
qui es van apropar a gaudir d’aquesta Fu-
marola de Lluèrnia. 

50 aniversari 
del club natació 
castellfollit
Representants de la Junta de Natació del 
C.P. Santjoanenc van assistir el 24 de no-
vembre al sopar de gala per celebrar 50è 
aniversari del Club Natació Castellfollit.

Durant l’esdeveniment, Eduard Ver-
gés i Simó Danés van fer lliurament d’una 
placa al president del C.N. Castellfollit, el 
Sr. Pere Vilà.

les Brigades 
Joves fan la 
sortida anual 
Els brigadistes de Sant Joan les Fonts, que 
aquest estiu han col·laborat en diverses 
tasques per al consistori, van rebre la seva 
recompensa el cap de setmana del 24 i 25 
de novembre amb una sortida a la casa de 
colònies Can Font de Brunyola. 

L’estada, acompanyada d’un temps 
magnífic, es va allargar des de dissabte al 
matí fins diumenge a la tarda, i els nois 
i noies assistents van gaudir amb bona 
companyia d’activitats d’allò més diverti-
des: jocs cooperatius, sortides per la zona, 
xerrades i, fins i tot, un joc de nit que van 
organitzar els mateixos joves.
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sortida de la gent 
gran de sant Joan 
les Fonts a tossa 
de Mar 
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va 
organitzar la sortida per a les persones 
jubilades i pensionistes del municipi, que 
va tenir lloc el dissabte 27 d’octubre. En 
total, 90 persones de Sant Joan les Fonts, 
la Canya, Begudà i Sant Cosme van gaudir 
d’una jornada a Tossa de Mar.

El matí va començar al consistori amb 
una recepció per part de l’alcaldessa de la 
vila. Tot seguit, a causa del mal temps, tan 
sols un grup va poder realitzar el passeig 
en barca i es va decidir fer tots junts una 
visita guiada el Museu Municipal de la po-
blació, que tots els assistents van valorar 
molt positivament. L’excursió va culmi-
nar amb un bon dinar al Restaurant La 
Piccola Nostra. 

Així doncs, el mal temps no va impedir 
que la jornada fos un èxit amb un ambient 
distès i lúdic. 

la castanyada de 
sant Joan les Fonts, 
tot un èxit

d’aquesta bonica tradició. Acompanyats 
de la Cobla La Principal d’Olot es van ba-
llar sardanes, la zona de jocs amb castells 
inflables va ser l’entreteniment perfecte 
per als més menuts i tots van poder de-
gustar les castanyes recent torrades pels 
col·laboradors de Ràdio Sant Joan.
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xV saló 
Internacional 
d’arts Plàstiques 
Sant Joan les Fonts va ser l’escenari, l’1 de 
desembre passat, del XV Saló Internacio-
nal d’Arts Plàstiques, en el qual van partici-
par una seixantena d’artistes de Catalunya, 
Espanya i d’altres països, amb més de 130 
obres entre escultures i pintures. 

Durant l’acte d’inauguració, al qual va 
assistir un números públic, es va fer lliu-
rament de medalles i diplomes als artistes 
participants. Aquest any, com a novetat, 
els poetes i rapsodes Joan Llagostera, 
Antonio Fuentes, Joan Mercader, Narcis 
Munsó, Santi Jou i Carrie Dorca, de les as-
sociacions Rapsodia i Amics de les Lletres 
Garrotxines van recitar poemes. Tot seguit 
hi van haver unes paraules dels crítics d’art 
Gemma Ros i Joan Mañe, així com també 
de Sílvia Vilacoba, presidenta de l’Asso-
ciació Garrotxa Cultural. Va tancar l’acte 
Maria Galizia, regidora de l’Ajuntament de 
Sant Joan les Fonts, i una actuació musical.

els santjoanencs 
passen una bona 
estona amb Pas a 
Pas teatre 
La companyia olotina Pas a Pas Teatre va 
dur a terme el 2 de desembre la represen-
tació de la seva obra L’estiuet del senyor 
Martí, una comèdia amena i divertida en 
què els seus protagonistes viuen diferents 
embolics i situacions còmiques. L’obra va 
ser molt ben rebuda i les rialles i el bon 
ambient van ser la tònica dominant. La 
companyia, de gira per la Garrotxa, va de-
mostrar un bon ritme i capacitat de me-
morització, alhora que presentava unes 
caracteritzacions molt ben definides.

La companyia Tres Colades de Sant 
Joan les Fonts ja s’ha posat en contacte 
amb els olotins per dur a terme un inter-
canvi i poder anar a representar l’obra El 
carrer a Olot, al local on Pas a Pas fa les 
seves representacions.

arriba desembre cultural 
a sant Joan les Fonts 
Carrers, places i monuments del municipi s’omplen per gaudir de diverses 
activitats relacionades amb la cultura i les tradicions catalanes

Durant aquest mes de desembre, l’Ajun-
tament de Sant Joan les Fonts ha progra-
mat una àmplia selecció d’actes amb la 
finalitat de fomentar la cultura i les tradi-
cions. Entre les propostes d’enguany s’hi 
pot trobar el XV Saló Internacional d’Arts 
Plàstiques, la presentació de dos llibres, 
el Caliu Nadalenc, teatre, playback, la 
Cantada de Nadales, la Missa del Gall, el 
campament reial i les quines tradicionals.

El primer cap de setmana del mes va 
tenir la inauguració del XV Saló Interna-
cional d’Arts Plàstiques, organitzat per 
Josep Oliveras, amb música i vernissatge. 
L’acte es va dur a terme al Monestir l’1 de 
desembre a les dotze del migdia, i l’exposi-
ció va romandre oberta cada dia fins el 9 de 
desembre, amb entrada gratuïta. Diumen-
ge 2 de desembre es va representar al Cen-
tre Sociocultural l’obra de teatre L’estiuet 
del senyor Martí, a càrrec de la companyia 
Pas a Pas Teatre, amb entrada gratuïta. 

Les tradicions de Nadal van ser les 
protagonistes del cap de setmana del 15 i 
16 de desembre, amb la participació dels 
infants del municipi: d’una banda, el Ca-
liu Nadalenc organitzat per l’Associació 
de Comerciants de Sant Joan les Fonts, el 
gran tió realitzat per l’artista Vidal Rubió, 
els beneficis del qual aniran destinats a la 
Marató de TV3. L’endemà, al Pavelló va te-
nir lloc la Cantada de Nadales de l’escola 
Castanyer, que va aplegar prop d’un mi-
ler de persones per gaudir d’un espectacle 
preparat amb molta cura pel centre edu-

catiu. Tot seguit, a les set de la tarda, es va 
celebrar la Quina Solidària amb la Mara-
tó de TV3, que organitzen any rere any el 
grup de joves Els Colats amb col·laboració 
d’empresaris i entitats del municipi. 

Dissabte 22 de desembre a les sis de 
la tarda al Monestir, es presentarà el lli-
bre de Josep Oliveras, Manel Soler i Lur-
des Masmitjà titulat El pas de les guerres 
a Sant Joan les Fonts, amb vernissatge i 
música en directe a càrrec de Laura Pla-
sència i Elisa Planagumà. Diumenge 23 
de desembre, a dos quarts de cinc de la 
tarda al Centre Sociocultural, tindrà lloc 
la celebració del 40è aniversari de l’Esco-
la de Belles Arts de Sant Joan les Fonts, 
on es lliuraran els premis del concurs de 
postals hivernals de l’escola. Tot seguit, 
a dos quarts de sis, al mateix Centre So-
ciocultural, hi haurà la presentació del 
conte  infantil El Boscarró i els gegants de 
pedra de la col·lecció “Els contes d’en Jau-
met”. En aquest tercer exemplar, la figura 
més entranyable de la faràndula santjoa-
nenca, en Jaumet, descobrirà el patrimo-
ni volcànic del municipi. La presentació 
anirà a càrrec d’Alma i la Mar de Contes 
i comptarà amb la presència de l’autora, 
Maria Vidal, i l’il·lustrador, Tomàs Vidal. 
Hi haurà berenar per a tots els assistents. 

Dilluns 24 de desembre, a mitjanit, es 
celebrarà la tradicional Missa del Gall amb 
música a càrrec de Clara Sánchez-Castro i 
Elisa Planagumà, amb coca i xocolata per 
a tots els assistents. 

A finals de mes rebrem la visita dels 
Patges Reials amb el Campament Reial 
que es muntarà el divendres 28 a dos 
quarts de cinc de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, on 
tots els nens i nenes que ho vulguin po-
dran entregar les cartes i visitar la co-
mitiva que acompanyarà els Reis Mags. 
L’esdeveniment que posarà punt i final al 
Desembre Cultural anirà a càrrec del grup 
de playback Surti com Surti, que repre-
sentarà la darrera funció de l’espectacle 
2018 al Centre Sociocultural. Serà dissab-
te 29 de desembre a les sis de la tarda, amb 
entrada gratuïta.  

Les quines previstes al municipi de 
Sant Joan les Fonts aquest any tindran 
lloc els dies següents: 

Grup de Joves Els Colats
16 desembre - 19 h (Pavelló CPS)

Bàsquet CBGX Santjoanenc
25 desembre - 19 h (Pavelló CPS)

A.E. La Canya
25, 26, 30 desembre - 17.30 h (A.E. La Canya)
1 gener - 17.30 h (A.E. La Canya)

Comissió de Festes de Begudà
26 desembre - 18 h (Les Escoles)

Futbol Club Poliesportiu Santjoanenc
26 desembre - 19 h (Pavelló CPS)

notíciEs DEL sEMEstRE

Inauguració del XV saló Internacional d’arts 
Plàstiques i un moment de l’actuació dels 
Pas a Pas teatre.



20 el soroll desembre 2018 21

Què el va impulsar a entrar en política?
Jo vivia la política com a qualsevol altre 
ciutadà i mai no m’havia plantejat dedi-
car-m’hi, però suposo que, pel meu taran-
nà, molta gent va venir a demanar-me si 
volia presentar-me com a alcalde. Primer 
vaig dir que no, però després m’ho vaig 
replantejar i vaig decidir fer un pas enda-
vant. Com a santjoanenc crec que tenia un 
deure amb el municipi per mirar de millo-
rar les coses. La primera vegada, el 1995, 

m’hi vaig presentar com a independent i 
el 1999, quan vaig tornar a sortir elegit, ja 
hi anava sota les sigles de CiU. També vaig 
entrar com a vicepresident del Consell Co-
marcal de la Garrotxa. I després he estat 
13 anys com a president. O sigui que porto 
dins el Consell Comarcal un total de 24 
anys, fet que em fa tenir un coneixement 
de les institucions molt important. Aques-
ta experiència ajuda molt en el moment 
de prendre decisions. Però ara crec que 

altra gent serà l’encarregada d’agafar les 
regnes. 

Què s’ha de tenir per dedicar-se a la 
política?
No ho sé. Només et diré que t’ha d’agradar 
treballar per a les persones. Però també 
s’ha d’evitar caure en els personalismes: 
tots formem part de la societat i hi posem 
el nostre gra de sorra. Sobretot, s’ha d’es-
coltar la gent i intentar treballar en totes 
les línies: a Sant Joan hem millorat molt 
el tema dels habitatges socials, el medi 
ambient, la recuperació del patrimoni, les 
activitats econòmiques, les comunicaci-
ons... i cal tenir molt clar d’allà on vens i 
cap a on vols anar. 

Pensa que quan et presentes com a 
alcalde al poble on has nascut i surts elegit 
és un dels honors més grans. I t’hi has 
d’esforçar per treballar per a tothom! I ara 
em sento orgullós de tot allò que hem anat 
fent. Penso que ha valgut la pena.

Com és ara Sant Joan les Fonts? 
Sant Joan és un municipi del qual és tot 
un orgull ser alcalde. Però més enllà de la 
meva tasca i la de l’equip de govern, cal 
destacar el paper que hi han jugat les en-
titats i les associacions, així com també al-
tres persones de forma individual. Per més 
voluntat política que hi hagi, si darrere no 
hi ha aquest gruix de la societat que treba-
lla de forma col·lectiva, no es pot fer res. 
I crec que aquesta convivència i aquesta 
manera de fer s’hauria de preservar.

Com a alcalde, quin és el repte més gran 
que s’ha trobat?
Intentar treballar per a tothom i que tots 
s’hi sentin a gust i contents de viure al mu-
nicipi. Que t’agraeixin la feina feta al llarg 
dels anys, t’omple de satisfacció i d’orgull. 

Podria triar el millor moment com a 
alcalde? 
Doncs el fet d’haver estat al costat de 
tota aquesta gent que ara està a la presó 
o exiliats... I poder anar a la Generalitat a 
portar el mandat del poble de Sant Joan, 
la manera en què se’ns va rebre a Barcelo-
na, que passis per la plaça de Sant Jaume 
i el Parlament i tothom t’aplaudeixi... o 
sortir al balcó, l’1 d’octubre, per agrair el 
civisme amb el qual els nostres conciu-
tadans s’havien comportat... Aquest són 
moments que tens molt a dintre! Jo crec 
que el millor moment és aquest, el fet de 
poder treballar per al país i fer allò que la 
gent et demanava. 

I el pitjor?
Possiblement el que va passar fa un parell 
de mesos, amb l’assassinat de violència 
masclista que vam patir. Com a alcalde, 
sempre que es produeix la mort d’un veí o 
veïna en qualsevol circumstància tràgica, 
són moments molt durs, els pitjors.

Com definiria els santjoanencs?
Com la majoria de la gent d’aquest país 
que estimen la seva terra i el seu país, 
solidaris, que els trobes quan els neces-
sites. Això és molt important! La societat 
està canviant molt, però tot i això tenim 
uns valors que ens identifiquen molt i que 
espero que no canviïn.

Vostè és una apassionat dels llibres 
d’història. Com a figura pública, com li 
agradaria que el recordessin?
Aquesta pregunta l’haurien de respondre 
els meus conciutadans. Evidentment, 
m’agradaria que em recordessin com una 
bona persona que ha treballat per al seu 
poble, que tot i que ho ha fet perquè ha 
volgut, ha sacrificat moltes hores de la 
seva vida pel bé comú i ara és hora de re-
cuperar-les. Però de totes maneres, han de 
ser ells i no jo qui et contesti. Tenim clar 
que les decisions que a vegades es prenen 
no són compartides per tothom, i si alguna 
vegada algú es pot haver sentit exclòs o 
incomprès, els demanaria disculpes.

Després de 24 anys d’intensa 
vida política com a alcalde i com 
a president del Consell Comarcal, 
entre d’altres, Joan Espona (Sant 
Joan les Fonts, 1947) abandona 
la política i deixa pas a una nova 
generació. Treballador incansable, 
aquest amant de la història, de 
la cacera i del futbol, vol trobar 
a partir del maig el temps que 
necessita per gaudir de la seva 
família: la seva dona Dolors, el seu 
fill Jordi i els seus nets, la Jana i 
l’Ernest.

Joan 
Espona
Alcalde de 
Sant Joan 
les Fonts

entReVIsta

“A SANT JOAN HEM 
MILLORAT MOLT EL 

TEMA DELS HABITATGES 
SOCIALS, EL MEDI AMBIENT, 

LA RECUPERACIó DEL 
PATRIMONI, LES ACTIVITATS 

ECONòMIQUES, LES 
COMUNICACIONS...”

ha arribat el moment de donar pas a altra 
gent que és molt vàlida.

Vostè no es torna a presentar com a 
alcalde, però seguirà vinculat d’alguna 
manera amb el món de la política?
No, no. Si algú necessita alguna cosa 
o em volen fer alguna consulta, si puc, 
l’ajudaré. Però a partir del maig, haig de 
ser conscient que tant a l’Ajuntament com 
al Consell, el meu temps haurà passat i 

Quins plans té per a la jubilació?
Primer de tot, poder tenir salut per gaudir 
una mica més de tot allò que he hagut de 
renunciar per l’activitat política. En defini-
tiva, fer allò que m’agrada, i compartir més 
moments amb la família.

I una darrera pregunta: quin és el seu 
racó preferit de Sant Joan?
Casa meva.
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Com comença la teva relació amb la 
literatura? Has escrit des de sempre?
Sempre, ja des de petit, el que passa és que 
mai no havia fet aquest pas de presen-
tar-me a cap premi. Només una vegada, 
quan feia 3r d’ESO vaig fer un poema amb el 
que vaig guanyar un accèssit a un concurs 
d’Òmnium Cultural. I fins fa 3 o 4 anys no 
em vaig prendre seriosament la literatura.

Què és per a tu prendre’s la literatura 
seriosament?
Doncs acabar una història i buscar una 
editorial per publicar-la. Sempre havia 
escrit coses, però no passaven de les 2-3 
pàgines i ara tinc una història de 800 
pàgines, que està pendent... a veure si 
hi ha sort! Li vaig passar a Josep Oliveras 
el llibre que havia escrit i em va dir: “és 
massa gros. Fes-ne un de petit”. El vaig fer 
i està pendent de la publicació.

Com a escriptor, segueixes cap metodo-
logia? Et poses un horari per escriure?
La creativitat surt quan vol. A vegades, 
puc estar estudiant i veig un moviment 
dels elements que modelo i dic: “ostres!”. I 
llavors em poso a escriure una mica. O em 
puc despertar tranquil·lament a les 2 de la 
matinada i em poso a escriure. Pot ser que 
no et surti res en quatre hores i vas a fer un 
volt i et surten quatre pàgines...

I què fas en aquests casos?
Quan em surt la inspiració i estic a fora, 
agafo el mòbil i escric. A casa, agafo l’ordi-
nador o una llibreta. El què tingui a mà.

Què t’agrada escriure?
Sobretot la fantasia èpica. Tots aquests 
mons em fascinen. Sempre havia tingut un 
somni de crear un món imaginari. Doncs 
en certa manera, ara l’he creat. Ara només 
falta que el conegui la gent.

Així a tu t’agradaria dedicar-te només a 
escriure...
Per anar bé, sí. Però els estudis d’animació 
que estic fent també són una altra manera 
d’enfocar la meva creativitat per crear 
mons imaginaris.

Ets un bon lector també?
Era un bon lector. Ara, quan tinc ganes de 
llegir, si trobo un bolígraf, no llegeixo, em 
poso a escriure. Tot i que intento trobar 
moments per llegir.

T’agrada cap autor en especial?
Sóc molt fan de la saga de Harry Potter, 

tot el món de la màgia m’encantava... El 
senyor dels anells de Tolkien, també. Sí, 
Tolkien, Rowling, Martin (l’autor de Joc de 
trons)... Tinc algun amic que també escriu 
i miro de llegir els seus treballs. 

En quin idioma t’agrada escriure més, 
en català o en castellà?
De tot. No tinc manies. Puc escriure en 
tots dos idiomes. Depèn del moment. 
Penso que aquest tema medieval, sembla 
que li escau millor el castellà, tot i que 
crec que són manies que ens fem nosal-
tres, perquè en català pots dir les mateixes 
coses que en castellà. 

Et trobes més còmode amb la narrativa 
curta o t’agrada esplaiar-te?
Sempre he estat d’esplaiar-me... i a l’hora 
d’escriure, també. De fet, quan veia una 
pel·lícula o una sèrie que m’agradava sem-
pre volia la continuació. I amb els llibres 
també em passava el mateix. Doncs inten-
to fer això... històries amb continuïtat.
 
a més d’escriure, estàs estudiant ani-
mació 3D. això vol dir que arribarà el dia 
que tu t’ho faràs tot? escriuràs el guió i, a 
més, donaràs vida als teus personatges?
No ho descarto en absolut!

Quins són els teus projectes més imme-
diats?
Doncs moure els llibres que he escrit entre 
les editorials. I ara estic amb un nou llibre i 
faig altres coses. De fet, un dels llibres que 
he escrit, el gros, és només una primera 
part. Vull seguir les històries dels perso-

natges. És només una primera part! No 
sé fins a on arribaran. Els he deixat en un 
punt i ja tinc alguns capítols del següent i 
no sé fins a on arribaran. M’agradaria po-
der viure d’això, però sé que és molt difícil.
I també vull acabar els estudis!

Com t’estructures a l’hora d’escriure? 
Crees una trama principal i després vas 
creant les subtrames o visualitzes una 
imatge i a partir d’aquí vas creant la 
trama i les subtrames? 
Jo visualitzo petites imatges del futur 
d’aquesta aventura. Sé el camí que han 
d’agafar els personatges, però no sé com 
hi arribaran. Vaig fent fins que arribo a 
aquell punt. Les coses que van passant 
van sortint, perquè arriba un punt en què 
els personatges tenen molta vida. En tenen 
tanta que pràcticament són ells els que 
agafen els seus rumbs i prenen les decisi-
ons. És molt especial quan els personatges 
que tu has creat agafen vida. Els arribes a 
conèixer tant!

Quan escrius, ets molt perfeccionista?
Mai no estic satisfet amb el que he fet, 
però arriba un punt que m’haig de dir: 
“prou, deixa’l que voli!”

Es publicarà L’Anell de la Resurrecció, 
l’escrit amb el que has guanyat el premi 
de la Colada de Lletres 2018? 
El premi consisteix en un diploma i uns 
diners en metàl·lic, al voltant de 300 
euros. I a més, es publicarà un llibret 
juntament amb els relats dels altres 21 
finalistes.

Ha fet de mecànic i està estudiant 
un cicle formatiu d’animació 3 D, 
jocs i entorns interactius, però la 
gran passió de Jaume Espadalé 
(Sant Joan les Fonts, 1985) és 
l’escriptura. Sobretot, la fantasia 
èpica. Amb el relat L’Anell de la 
Resurrecció va guanyar el primer 
premi de la Colada de Lletres 2018 
de narrativa curta. 

Jaume 
Espadalé 
1r premi de 
la Colada de 
Lletres 2018

entReVIsta
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John Worth arribà al cim del Mont Fla-
míger, esgotat. Aixecà la vista i observà 
el recorregut dels últims dies. Davant seu 
es trobava el Bosc dels Dimonis, on havia 
batut més d’una vintena d’infernals es-
pectres gràcies a la seva màgica espasa. 
Una espasa capaç de gelar el foc més ar-
dent i capaç de desfer el gel més fred. Si no 
hagués estat per l’Afilada no hauria acon-
seguit vèncer la majoria d’obstacles que 
s’havien intentat interposar en el seu pas.

Aixecà una mica més la vista i aconse-
guí veure com serpentejava l’ample i pro-
fund riu d’Aigüesbraves, on havia perdut 
la seva muntura, a causa d’una serp de 
mides descomunals, i al seu company, 
l’escuder que més li havia durat al seu 
costat, del que fins i tot s’havia après el 
seu nom. 

—Et recordaré sempre, Miles Cames-
llargues —digué el cavaller amb els ulls 
clucs pregant perquè la seva ànima trobés 
la senda cap al més enllà.

 Ell i el seu escuder s’havien plantat 
davant dels deu mercenaris que guarda-
ven l’únic camí cap a la inexpugnable 
Fortalesa Ardent, l’únic que el separava 
del seu destí, un objecte màgic que anhe-

lava amb força des que era petit: l’Anell 
de la Resurrecció. Amb ell el cavaller pas-
saria a ser un ésser immortal, burlant la 
mort fins i tot després de rebre-la. Ja no 
necessitaria trobadors ni joglars perquè el 
seu nom fos recordat i així viure sempre 
ja que ell mateix estaria en aquella terra 
fins els albors de la fi del món, quan el cel 
es plagués de dracs i el terra de dimonis. 
Ni el Judici Final aconseguiria prendre-li 
la vida.

John somrigué pensant en allò que 
l’esperava i girà el cap per observar l’últim 
gran obstacle: els murs de la fortalesa. Les 
llegendes explicaven que la pedra amb la 
que s’havia alçat fou extreta del mateix 
infern, i per això cap ser humà podia ni 
tocar-la sense quedar reduït a cendres. De 
totes maneres, ell tenia un as a la màni-
ga. Els seus guants i les seves botes, cosits 
amb fibres de les canyes dels Quatre Pics, 
aguantarien aquella escalfor i més, si fes 
falta. Un altre obsequi que rebé d’una de 
les seves aventures en què també es que-
dà sense escuder.

—Em duren massa poc —pensà fasti-
guejat amb la sort que corria qui l’acom-
panyava. De totes maneres, l’únic que de 

debò li havia sabut greu fou Miles. Un 
gran escuder i gran guerrer, l’havia acom-
panyat durant més d’un any i... sempre li 
havia fet favor.

Escopí al terra i alçà la vista intentant 
ignorar la seva falta. Havia de continuar, 
així que prosseguí la seva marxa fins arri-
bar al davant d’un dels alts murs. Observà 
que hi havia petites escletxes i osques a la 
pedra que li servirien per escalar-la, així 
que inicià l’ascens.

A mida que pujava notava l’escalfor a 
través dels seus guants, però, per la seva 
satisfacció, el teixit l’aguantava sense 
problemes. Qui no aguantava tan bé fou 
el seu rostre, que al estar tant a prop sen-
tia com si tingués el cap a dins d’una llar 
de foc. 

Aviat se li començaren a cremar els 
cabells, i hagué de tancar els ulls perquè 
no se li assequessin. Ell sabia que era l’úl-
tima prova, així que seguí fent tentines 
amb les mans per acabar de trobar les 
osques que li permetessin arribar a dalt 
del mur.

Un cop a dalt, obrí el sarró i es tirà una 
mica de vi al rostre per refrescar-se. Te-
nia la cara vermella, com si hagués estat 

masses hores al sol i... tot i haver arribat 
a dalt, haver superat el que les llegendes 
explicaven que era l’últim obstacle... un 
rugit esfereïdor féu vibrar el món sota els 
peus de John Worth, qui obrí els ulls com 
plats buscant l’únic ser capaç de tal rugit. 
El soroll d’unes cadenes corrent, l’alete-
jar d’unes ales de tamany desproporcio-
nat i un altre rugit van atraure l’atenció 
del cavaller, qui descobria el que no s’ha-
via atrevit mai a pensar que realment 
existís. Un enorme i monstruós drac, de 
més de deu metres de llarg entre musell 
i cua, amb una enorme cadena lligada al 
coll, aixecà el vol per enfrontar-se amb el 
que havia gosat despertar-lo del seu llarg 
somni. 

John s’apressà a treure la llança que 
duia i a lligar-hi una corda. Aleshores 
apuntà al marc de fusta d’una de les 
finestres de la part interior de la fortalesa 
i llançà la llança aconseguint clavar-la 
amb força. Aleshores, i sota la persecució 
de l’alada criatura, va córrer per la mu-
ralla i, agafant la corda amb força, quan 
aquesta estigué tensa, es deixà caure per 
balancejar-se en una corba que l’ocultà de 
la mortífera alenada d’aquell drac.

Al veure que anava a colpejar contra la 
paret de la fortalesa, per evitar l’impacte 
i veient que estava a poca altura, es dei-
xà caure i rodà pel terra per desenfundar 
l’Afilada. Buscà també al sarró fins a treu-
re un flascó que li havien entregat en una 
altra de les seves aventures i l’aixecà sa-
tisfet. A dins hi havia un vent huracanat 
creat màgicament. Ho tenia tot per vèn-
cer doncs, ja que, amb l’alè de la monstru-
osa criatura a ratlla, només era una bèstia 
de grans dimensions contra ell i l’Afilada.

El drac colpejà fortament el terra da-
vant d’aquell agosarat cavaller i, després 
d’aixecar el coll per buscar el seu foc in-
tern, escopí una alenada de foc que l’hu-
mà repel·lí obrint el flascó i dirigint aquell 
vent huracanat cap a l’amenaçadora co-
lumna de foc. 

Estigueren un temps així, forcejant, 
fins que el drac s’adonà que allò no por-
tava enlloc. Així doncs, la monstruosa 
criatura tancà el musell i atacà al cavaller 
amb les urpes.

John esquivà una i altra vegada aque-
lles afilades potes fins que aconseguí con-
traatacar i li tallà un dit amb l’Afilada. El 

drac rugí de dolor i aleshores atacà amb 
la boca per cruspir-se’l d’un glop, però el 
que no sabia era que John Worth era el 
cavaller més hàbil dels regnes humans, i 
que la seva màgica arma li podria treure 
la vida amb un sol tall. 

El cavaller era conscient de tot allò 
i anà a totes. Saltà cap a dins de la boca 
del drac i, un cop a dins i sense donar-li 
temps per tancar la boca, féu un atac cir-
cular amb l’Afilada que aconseguí tallar-li 
el cap en dos.

Mai havia ni somiat en el que acaba-
va de fer. Aixecà la vista per admirar la 
monstruosa però majestuosa criatura. 
Les seves escames brillaven sota la llum 
del sol. Fou una bella visió.

John somrigué, ja que no recordava 
cap rondalla de cap Matadracs, però a 
partir d’aquell moment n’hi hauria una 
que donaria la volta al món.

La intensitat de llum reflectida per les 
més de mil escames del drac augmentà, 
mentre el cos anava reduint de tamany 
fins que desaparegué, i de l’anella que 
envoltava el coll de la criatura tan sols 
en quedà un petit i brillant anell. John 
somrigué, allà tenia l’obsequi de la gesta. 
L’Anell de la Resurrecció. Sabia del cert 
que era un objecte poderós. No sabia fins 
a quin punt, però creia que podia arribar 
a ser perillós. Tot i això l’agafà i l’observà 
feliç. L’havia trobat, se l’havia guanyat, 
així que se’l col·locà al dit anular i tancà 
els ulls, centrant-se en les sensacions que 
li transmetia l’anell. Se sentia fort, imba-
tible! Ja mai no coneixeria la mort! 

De sobte, però, s’adonà de l’error que 
havia comès, pres per l’avarícia. S’havia 
col·locat l’anell sense pensar en les con-
seqüències i estava començant a notar els 
seus efectes. De la força que sentia se li in-
flaren els músculs de tot el cos. De les ga-
nes de volar, comunes en tots els homes, 
li començaren a créixer dues ales. El seu 
cos s’omplí d’escames i l’anell passà a ser 
un collaret lligat a una cadena. La Resur-
recció fou completa doncs i John Worth 
passà a ser el mateix drac que havia ven-
çut. Les vides dels milers de cavallers que 
havien vençut al drac abans que ell pas-
saren de sobte davant dels seus ulls. Tots 
havien caigut en el mateix malefici. 

Tots eren un mateix ser, un ser... im-
mortal.

el Relat

l’anell de 
la Resurrecció

Per
Jaume Espadalé
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1987. 
Festa al Casal d’Avis 
de Sant Joan les Fonts
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I també vam poder fer snorkel per ex-
plorar el fons marí, ple de peixos de tot 
tipus, fins i tot, taurons. 

En acabar el creuer, vam volar cap a 
Guayaquil, situada a la costa i amb un cli-
ma molt xafogós; no ens hi vam quedar i 
vam anar a l’estació d’autobusos per arri-
bar, en unes 3 hores, a la ciutat de Cuenca, 
segona ciutat del país, el centre històric 
de la qual també és Patrimoni de la Hu-
manitat. Hi vam passar 3 dies visitant les 
seves joies arquitectòniques, com la ca-
tedral i altres edificis religiosos menors. 

Vam tornar a Quito en avió perquè 
l’endemà començàvem el trajecte de 4 
dies en l’anomenat “tren crucero”, un tren 
turístic amb vagons panoràmics, molt 
còmode. Com a curiositat, val a dir que 
al llarg del trajecte ens acompanyava un 
autobús amb l’equipatge i que ens porta-
va d’excursió quan el tren parava. També 
venia amb nosaltres un grup de policies 
en motocicletes, que s’avançava i atura-
va i ordenava el trànsit, ja que a causa de 
l’escàs moviment ferroviari, la majoria de 
poblacions no disposa de passos a nivell.

Vam començar l’itinerari a la vall 
d’Otavalo, al nord de Quito, a la ruta ano-
menada “Tren de la Libertad”, i vam fem 
una parada per contemplar el bonic llac 
San Pablo i uns balls regionals típics. El 
dinar estava previst a l’Hacienda La Com-
pañía de Jesús, una bonica casa rural amb 
una petita església, fundada fa 300 anys 
pels jesuïtes expulsats per Carles I, rei 
d’Espanya. Els propietaris actuals la de-
diquen al turisme i disposen d’una gran 
extensió de terres per al conreu de roses. 
Equador és el segon productor mundial 

de roses després de Colòmbia, amb més 
de 400 varietats, que s’exporten arreu el 
món.

En acabar el viatge, vam tornar a 
Quito, per començar un altre recorregut, 
aquest cop per la serralada dels Andes, 
que el naturista Alexander Von Humbolt 
va anomenar “la Avenida de los Volca-
nes”, ja que en vam veure una vintena, 
dels quals cal destacar el Cotopaxi (5.900 
m.) i el Chimborazo (6.264 m.), el volcà i 
la muntanya mes alta del país. En traves-
sar pobles i ciutats, ens vam adonar que 
el pas del tren és tot un esdeveniment i 
la gent mostra gran curiositat: tothom fa 
fotos amb el mòbil.

En un punt del trajecte, van pujar al 
tren la “Diablada Pillareña”, una dansa 
tradicional andina, en la qual els dan-
saires porten una carteta i un vestit de 
diable, ja que representen la lluita entre 
les forces del bé i del mal. També vam vi-
sitar una “estancia” de bestiar tradicional 
andina, on els cowboys ens van fer una 
exhibició de com tractar els animals.

Tot seguit, després de passar pel 
punt mes alt del recorregut (Urbina, a 

3.609 m.), vam deixar el tren i amb el bus 
vam arribar a la Hostería La Andaluza, 
on vam sopar i dormir. Aquesta “hacien-
da”, declarada Patrimoni Nacional i amb 
unes vistes extraordinàries sobre el volcà 
Chimborazo, va ser propietat del gover-
nador espanyol a Equador i també allot-
java el llibertador Bolívar quan viatjava a 
l’Equadorf.

L’endemà vam descobrir que havien 
canviat el tren i teníem una locomotora 
de vapor, per rememorar altres temps, 
que anomenen “el monstruo negro”. 
Vam fer parada a Guamote, coincidint 
amb el dia del mercat setmanal, enorme, 
tot un batibull de colors i gent vestits a 
la manera tradicional andina que mer-
cadeja fruites, verdures, bestiar, etc. A 
continuació, ens vam dirigir a una altra 
de les atraccions del viatge: la “Nariz del 
Diablo”, com s’anomena a un complicat 
sistema de zig-zags que permeten al tren 
baixar un fort desnivell fins a la vall de Si-
bambe, amb vistes molt boniques. Aquí, 
el clima ja va canviant i és molt més càlid, 
ja que ens endinsem en les terres baixes 
de la costa, plenes de grans plantacions 
de cacau, pinyes, cafè, etc. Vam fer una 
darrera parada per dinar a l’Hacienda La 
Danesa, una plantació de cacau, on vam 
poder veure tot el procés d’elaboració de 
la xocolata. I per acabar aquest bonic re-
corregut vam arribar a Guayaquil, on feia 
una calor molt humida.

L’endemà vam volar cap a Quito, ja 
que al vespre tocava agafar el vol de tor-
nada cap a casa. Aquí s’acaba un viatge 
molt variat del qual tindrem un molt bon 
record.

fer conferències i tot tipus d’explicacions 
d’on anàvem i què veiem.

L’arxipèlag és gran i extens, i amb 5 
dies vam fer un tastet de tot plegat, su-
ficient per adornar-nos que estàvem en 
un lloc molt especial, on la majoria del 
animals no tenen por dels humans i ens 
deixaven acostar molt més del que estem 
acostumats. Vam veure varietat d’ecosis-
temes, des de zones volcàniques amb 
erupcions força recents —amb passejada 
sobre lava inclosa— a llocs amb vegetació 
escassa i poca pluviositat, amb multitud 
d’iguanes, platges plenes de foques que 
es deixaven fotografiar gairebé a tocar i 
paratges de nidificació d’aus marines, 
com ara fragates, mascarells de diverses 
espècies, pelicans, etc. 

En una platja vam trobar moltes tor-
tugues marines esperant el capvespre per 
sortir de l’aigua i anar a pondre els ous a 
la sorra. Una d’elles es va avançar i a final 
de la tarda vam veure com preparava amb 
gran feina el niu. També vam observar 
una foca malferida, que havia escapat de 
l’atac d’un tauró, però amb una àliga al 
costat esperant el desenllaç... En veure 
molts del pinsans de Darwin, amb hàbits 
diferents dels pinsans d’altres llocs, vaig 
pensar en el gran naturista anglès Charles 
Darwin, quan va venir a aquestes illes i va 
confirmar la seva teoria sobre l’evolució. 

VAM VEURE VARIETAT 
D’ECOSISTEMES, DES DE 

zONES VOLCÀNIQUES AMB 
ERUPCIONS FORçA RECENTS 

A PLATGES PLENES DE 
FOQUES

Equador és un país sud-americà situat, 
tal com diuen els equatorians, “a la meitat 
del món”. Quito, la seva capital, es troba a 
2.800 m. d’alçada i el seu centre històric 
està declarat Patrimoni de la Humanitat. 
Per ser a l’equador del planeta hauria 
de tenir un clima xafogós i calent, però 
a causa de l’alçada teníem un ambient 
primaveral agradable, encara que el sol 
picava de valent. Vam arribar a Quito, no-
més amb els vols, però amb el cap ple de 
idees preconcebudes al llarg d’agradables 
hores somiant davant l’ordinador.

Allà vam reservar un hotel per als pri-
mers 4 dies, per tenir temps per visitar la 
ciutat i posar en pràctica el nostre objec-
tiu: un creuer per les illes Galápagos i un 
viatge amb un tren turístic.

L’endemà de l’arribada vam anar a 
una agència per contractar la ruta en tren. 
Ens van dir que només feien dues sortides 
mensuals i, com que tot ens lligava, vam 
contractar la primera. Els vaig comentar 
que també volíem fer el creuer, però que 
els preus acostumaven a ser molt cars, 
i després de fer unes consultes ens van 
oferir un creuer de cinc dies a un preu 2x1, 
cosa que ens va fer acceptar d’immediat. 
Ara ja ho teníem tot organitzat!

Ens vam dedicar a visitar el centre 
històric de Quito, el més gran i el més 
ben conservat d’Amèrica Llatina, amb 

un patrimoni monumental molt concen-
trat (unes 60 edificacions entre esglésies 
i institucions religioses): la plaça de la In-
dependència, la plaça de San Francisco, 
el carrer de las Siete Cruces, etc. De totes, 
l’església que més ens va sorprendre és 
la de la Companyia de Jesús, anomena-
da “gran joia de Amèrica”, d’estil barroc, 
amb parets i sostres recoberts de pa d’or. 
La plaça de la Independència o Plaza 
Grande és el centre neuràlgic de la ciu-
tat, amb un gran moviment de gent pas-
sejant: venedors de gelats, fruita, pastes, 
etc. És ideal asseure’s en un dels nombro-
sos bancs de la plaça per veure el batibull. 
També val molt la pena visitar el Museo 
de Arte Precolombino Casa del Alabado, 
molt ben cuidat i ordenat, i pujar en tele-
fèric a la Cruz Loma, a 4.000 m, des d’on 
gaudir d’una bonica vista de la capital.

Vam volar cap a Baltra, a les Galápa-
gos, conegudes com les Illes Encanta-
des, i després de visitar un centre ple 
de “galápagos” (tortugues endèmiques 
de les illes) ens van portar cap a Puerto 
Ayora per embarcar al vaixell Isabella II. 
Amb una capacitat per a 40 passatgers, 
durant el nostre creuer només n’érem 16, 
4 de parla castellana i la resta, un grup 
de japonesos. Per tant, vam tenir un 
naturalista per a 4 persones, que ens va 
acompanyar a totes les excursions, ens va 

els VIatGes d’en QuIM
pER JoaquiM FERRER

Viatge a equador 
i les illes Galápagos

La història d’un viatge que vam fer 
el gener de 2018
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Ja fa un temps que des de l’Oficina de 
Turisme de Sant Joan les Fonts es duen 
a terme unes visites concertades i guia-
des al patrimoni medieval de Sant Joan. 
El castell de Juvinyà, el pont medieval 
i el monestir romànic són els espais in-
closos en una ruta en la qual els partici-
pants aprofundeixen en el coneixement 
d’unes construccions emblemàtiques 
dins d’aquesta època històrica.

Amb aquesta iniciativa, el visitant, ja 
sigui turista de pas com la mateixa po-
blació del nostre municipi, pot accedir 

als espais acompanyats d’un guia que, al 
llarg de gairebé dues hores, explica amb 
deteniment cadascuna de les construc-
cions.

El balanç de visitants des de principis 
d’any és molt positiu, així com també la 
valoració dels usuaris d’aquestes visites. 
Des del mes de febrer i fins al desembre un 
total de 417 persones han fet ús d’aquest 
servei, de les quals 375 ha estat públic 
adult i 42, públic infantil. Pel que fa a la 
tipologia d’usuari, la major part han estat 
parelles. I en relació a la seva procedència, 

ha estat majoritàriament de la província 
de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta proposta és oferir 
un servei de qualitat personalitzat perquè 
els usuaris tinguin una visió més comple-
ta i còmoda d’aquest patrimoni medieval.

Per a més informació i/o reserves, cal 
trucar a l’Oficina de Turisme (972 29 05 
07). El dia i lloc de les visites són dissabtes, 
diumenges i festius a les 12 del migdia. El 
punt de trobada és la mateixa oficina i el 
preu per persona és de 2€ (entrada a mo-
numents i guiatge inclòs).

tuRIsMe
pER MaRia ViDaL

les visites guiades 
al patrimoni medieval

L’Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts 
ofereix un servei personalitzat perquè els visitants 

tinguin una visió completa del nostre patrimoni
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EscoLa castanYER

les nostres 
famílies

No importa quin tipus de família tenim. 
L’important és que ens estimi molt!

Som els alumnes de 4t de l’Escola Casta-
nyer. Durant aquest trimestre hem fet un 
treball dels tipus de famílies que tenim a 
la nostra classe. 

Gràcies al llibre-joc Famílium vam 
descobrir que existeixen diferents tipus 
de famílies i vam voler fer un treball so-
bre això. 

Primer de tot, vam llegir el llibre i vam 
conèixer les característiques de cada ti-
pus de família. 

A continuació, vam fer una enquesta 
a tots els alumnes de la classe per veure a 
quin tipus de família pertanyen. 

Vam ordenar tota la informació en 
una taula de recompte. 

Seguidament, vam elaborar una grà-
fica de barres que representava els resul-
tats. 

I finalment, vam fer una anàlisi dels 
resultats de la gràfica que podeu llegir a 
continuació.

Anàlisi dels tipus de família dels 
alumnes de 4t: 
Gràcies a aquest estudi estadístic, els 
alumnes de 4t hem observat que tenim 
una gran varietat de famílies a l’aula. 

Primer de tot, hem vist que el tipus 
més habitual de família és la nuclear o 
tradicional, perquè hi ha 16 nens i nenes 

(més de la meitat de la classe) que formen 
part d’aquest grup de famílies. 

En segon lloc, hi ha dos tipus de famí-
lies: la família nombrosa i l’extensa que 
tenen 4 alumnes en cada cas. 

A continuació, veiem el tipus de famí-
lia transcultural o mixta, a la qual només 
pertanyen 2 alumnes. 

Tot seguit, hi ha 4 tipus de famílies que 
tenen un sol alumne i que són: la família 
monoparental per viudetat, la lesbiana o 
homomaternal, l’adoptiva i la monopa-
rental. 

Finalment, a alguns tipus de família 
no hi pertany cap alumne de la classe de 

EN RECORD 
DE L’ANA
El passat octubre vam haver de dir 
adéu a l’Ana, la nostra cuinera. Vam 
fer un acte de record al pati de l’escola 
i, tot i que ja no és entre nosaltres, la 
tenim molt present.

Gràcies, Ana, per tota la feina feta. 
Et recordarem sempre!

4t: són la família gai o homopaternal, la 
família d’acollida, la casa d’acolliment i la 
reconstituïda. 

Fent aquest estudi també ens hem 
adonat que hi ha nens que pertanyen a 
més d’un tipus de família. 

Aquest treball ens ha costat una mica, 
però al final ho hem aconseguit. Ens ha 
agradat molt i hem après moltes coses: ens 
ha servit per conèixer els tipus de famílies 
que hi ha i, sobretot, hem après a respectar 
els companys perquè és igual a quin tipus 
de família pertanyem. L’important és que 
la nostra família ens estimi molt! 
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EscoLa MunicipaL 
DE bELLEs aRts

l’escola de Belles arts 
de sant Joan fa 40 anys

L’entitat s’ha convertit en un centre 
de referència a tota la comarca

Aquest any celebrem el 40è aniversari de 
l’Escola de Belles Arts! No sabem ben bé 
què passa amb les xifres rodones, però 
sempre ens emplenen d’una certa nos-
tàlgia i alhora de moltes esperances. Tot 
i que en un principi es va constituir com 
un patronat, ara està registrada com una 
Associació Cultural de Belles Arts, tot i que 
per a la gent sempre serà l’Escola de Belles 
Arts de Sant Joan les Fonts. Al llarg dels 
anys han passat per aquesta entitat tres 
generacions de santjoanencs i santjoanen-
ques, que han gaudit de totes les activitats 
artístiques que s’hi han ofert, convertint 
l’escola en un referent a tota la comarca.

També no deixa de ser veritat que 
l’escola ha estat traslladada de lloc, i que 
això pot haver despistat a persones no 
residents al poble per poder-la localit-
zar. Actualment ens trobem ubicats als 
locals de la parròquia, on abans hi havia 

el convent de les monges o l’antiga llar 
d’infants. Però tot això és el passat i ara 
toca mirar endavant, amb noves il·lusions 
i projectes més moderns per poder satis-
fer la demanda dels nens i joves del poble 
i de la comarca. Assolirem amb fermesa, 

titat faci quaranta anys no és poca cosa. 
Darrere hi ha l’esforç de moltes persones 
i tot i que algunes ja no hi són, malaura-
dament, d’altres encara són a l’entitat. Un 
bon exemple és el senyor Pere Ventura i 
Julià, fundador i encara vinculat a l’escola 
com a part de la junta.

Alcaldes, regidors de cultura, direc-
tors, professors, i tots vosaltres que heu 
confiat en el saber fer de totes aquestes 
persones, tant per vosaltres mateixos com 
pels vostres fills i néts. Els que en aquests 
moments estem al davant de l’Escola no-
més podem dir-vos: gràcies de tot cor, es-
perem no decebre les vostres expectatives 
de futur envers l’entitat. I per tal de poder 
celebrar l’aniversari tal com es mereix, us 
convidem a tots, grans i petits, el dia 23 
de desembre al Centre Sociocultural de 
Sant Joan les Fonts a les 5 de la tarda. Us 
hi esperem!

ARA TOCA MIRAR 
ENDAVANT, AMB NOVES 
IL·LUSIONS I PROJECTES 

MéS MODERNS

esperança i il·lusió aquesta nova dècada 
per tal de poder arribar al mig segle de 
vida, vius i actius com a entitat al vostre 
servei. Estimats amics, que no us sembli 
poca cosa aquest aniversari: que una en-
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Era pel maig quan Kirkpatrick va seguir 
una columna, en la qual hi havia 40 ofici-
als i poca més gent, guiada pel contraban-
dista Lluís que els va conduir pels canals 
de la Muga fins a casa seva. A la casa del 
contrabandista, va arribar Barrancot de 
Besalú amb una partida de 70 homes, Xic 
del Sallent amb 40, i després van arribar 
Pere Grau, Frigola, Isern i Francesc Orri 
amb una companyia cadascun. Segons el 
Memorial de Josep Estartús i Aiguabella, 
eren un total de 200 homes. Kirkpatrick 
els va definir així: “Quasi tots els homes 
estaven acostumats a fer servir armes de 
foc, però desconeixien totes les mani-
obres de l’escola del soldat o qualsevol 
manual d’armes”. Eren prou gent per exi-
gir allotjament als ajuntaments dels po-
bles, però van saber que un destacament 
de la guarnició d’Olot els perseguia i van 
evitar el contacte.

A la segona setmana d’haver passat 
la frontera havien reunit 200 combatents 
més i ja eren 520 homes armats amb cara-
bines apropiades per una gent que tenia 
més habilitat amb la punteria que en la 
rapidesa dels dispars. El 7 de juny van 
saber que una força de 600 homes, entre 
soldats, carabiners i voluntaris d’Olot, era 
a Sant Esteve d’en Bas i van contactar-hi. 
Kirkpartrick va participar en el combat i 
va tenir molta incidència en la preparació 
de l’acció. Ell va escriure que els liberals 

d’Olot es van posicionar en línia amb el 
centre al pont que va a Les Preses i els 
carlins es van dividir en grups que es van 
dedicar a fer punteria. Així van trencar la 
línia i van fer fugir la columna cap a Olot. 
Van aconseguir fer 16 morts a la columna i 
apoderar-se d’armes i equipaments. 

Llavors va arribar Francesc Savalls 
amb una columna en la qual hi havia Fe-
lip de Sabater, el baró de Montesquieu i 
Manel Puigvert. Plegats van formar una 
força de 1.200 homes i van nomenar Sa-
bater cap de l’Estat Major, el qual havia 
estat militar espanyol. Es van veure prou 
forts i van anar a Sant Feliu de Pallerols. 
Després van venir a Sant Joan, a desarmar 
els Voluntaris de la Llibertat del poble. 
Els va rebre una comissió de fabricants, 
la qual va assegurar que la força de la qual 
disposaven estava destinada a la defensa 
de les seves propietats (Jordi Moret-Me-
morial del general Estartús). El 20 de juny 
se’ls va ajuntar el cap carlí d’Osona, Vila 
de Prat. Van decidir crear la cavalleria car-
lina a Sant Boi. Kirkpatrick va deixar les 
operacions i se’n va anar a Barcelona on 
es va embarcar i va marxar a l’estranger. 

Al cap de poc, va tornar al quarter 
general carlí de Catalunya, on Rafael 
Tristany, li va manar formar una partida 
independent que ajudés a resistir la pres-
sió dels militars que amenaçaven amb 
una columna de 9.000 homes. Ell afirma 

que va refusar manar la partida i que no-
més feia el paper d’observador. Amb la co-
lumna van seguir el Fluvià pels voltants 
d’Olot, Castellfollit i Besalú i també van 
estar al Sallent i a Mieres. Mentrestant, 
Savalls va rebre una gran quantitat de 
municions per mar. La partida de l’obser-
vador Kirkpatrick va estar a Sant Joan les 
Abadesses per exigir contribucions que 
els devien i van haver de pagar perquè la 
columna que els protegia va marxar. Des-
prés van anar al Sallent i a Santa Pau on 
la columna expedicionària va donar per 
acabades les operacions.

A partir d’aquí, entra a l’exercit de Sa-
valls, del qual explica: “Era el terror de les 
viles contràries als carlins pels seus movi-
ments audaços i temeraris. Prenia repre-
sàlies per les opressions a veïns carlins”. 
Savalls imposava multes pels maltractes 
als partidaris del carlisme i se’n duia gent 
per garantir les seves exigències. El desem-
bre del 1872, Kirkpatrick va marxar de Ca-
talunya per continuar la guerra a Navarra. 

Això no obstant, Savalls i la resta de 
carlins es van quedar. A primers de juliol 
del 1873, els carlins van afusellar el re-
gidor d’Argelaguer, Sebastià Costa, per-
què no van trobar l’alcalde, Ignasi Suñé, 
que volia fortificar el poble. El cap carlí 
Lecumberri va enviar un ofici a l’Ajun-
tament que deia: “Podeu anar a recollir 
els cadàvers de les persones, el nom de les 

A la nit del 4 al 5 de juliol de 1873, els 
carlins va afusellar dos voluntaris de la lli-
bertat de Sant Joan, Pere Masó i Fèlix Vila. 
El mateix dia, els carlins de Savalls van 
entrar a Sant Joan i es van endur el cap 
dels Voluntari de la Llibertat, Josep Tar-
garona, que es va salvar. També pel juliol 
els carlins van segrestar Miquel Torras i 
van demanar un rescat que va ser lliurat 
pels seus familiars a Lloc Alou. 

Miquel Torras Coromina havia estat 
alcalde entre el 1869 i el 1871. Es tracta del 
període que abasta la revolució republica-
na de l’octubre del 1869 i les eleccions que 
van precedir la guerra. Així doncs estava 
compromès amb els republicans. Havia 
rellevat un dels propietaris més impor-
tants, Enric Cabrafiga. En el moment dels 
fets de juliol l’alcalde era Ramon Oriol, un 
altre empresari paperer, propietari de les 
Òlibes. Es tracta de l’edifici conegut com 
la fàbrica de les pells que va ser ensorrat a 
començaments dels 90. Al final de la guer-
ra, l’alcalde era Joan Torras Coromina. 

L’aristòcrata escocès Edward Kirkpatrick 
de Closeburn va estar a la Garrotxa durant 
la darrera carlinada. El testimoni del seu 
pas per la comarca ha quedat escrit en 
el llibre Souvenirs de la dernière guerre 
carliste, 1872-1976, editat per la Librairie 
Alphonse Picard et fils. 82, rue Bonapar-
te (6è) Paris-1909. En tant que propietari 
del sud dels Estats Unit, Kirkpatrick ha-
via participat a la Guerra de Secessió dels 
Estats Units (1861-1865) amb el guerriller 
confederat coronel John Singleton Mosby, 
el qual manava una banda de genets que es 
dedicava a assaltar trens, dipòsits d’armes, 
atacar campaments, depredar caravanes 
de subministres i apressar generals. A més 
havia estudiat el sistemes de la guerra de 
guerrilles. Va conèixer el general carlí, Ra-
fael Tristany, en una recepció a París, amb 
Napoleó III i Eugenia de Montijo. 

Començada la guerra, Kirkpatrick 
va anar a Ceret per trobar-se amb Rafael 
Tristany, que havia estat nomenat co-
mandant general interí de l’exercit carlí 
del Principat pel pretendent Carles VII. 
Kirkpatrick va seguir Tristany des de Ce-
ret fins a Arles de Tec, on van trobar un 
conegut contrabandista anomenat Lluís. 
A Arles van arribar més militars i aristò-
crates estrangers per fer la guerra amb els 
carlins. Enumera René de Coëtlogon de 
Bretanya, el capità holandes Ignace Wils, 
el baró Etmuller i el baró de Forstner. 

els Rangers de john Mosby singleton.

testimonis 
de la carlinada 

HIstÒRIa
pER XaViER VaLERi

DESPRéS VAN VENIR 
A SANT JOAN, A DESARMAR 

ELS VOLUNTARIS DE LA 
LLIBERTAT DEL POBLE

quals s’exposa al marge del document. Els 
he afusellat per ser els motors de la fortifi-
cació del poble i els altres que no he pogut 
trobar els afusellaré un altre dia.”
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D’on et ve aquesta implicació i ganes de 
contribuir a recaptar sang, perquè su-
poso que això ho fas voluntàriament... 
Sí, sí, és tot altruista. Jo em considero una 
persona molt humana per davant de tot i 
sempre he donat sang. Tenia una salut de 
ferro, pesava 120 quilos però tenia zero 
autoestima. Després em vaig operar, i el 
cop més dur el vaig viure quan em van 
dir que no podia tenir més fills [en aquell 
moment el seu fill gran ja havia nascut], 
que la meva sang no era prou bona per 
superar amb èxit un embaràs. He tingut 
varis avortaments, vaig haver de fer repòs, 
no em podia moure en prou feines. Em vaig 
aprimar 65 quilos. [Uns anys més tard va 
poder tenir el seu segon fill]. I llavors vaig 
dir: ja que no pots donar sang, perquè la 
necessito per mi, m’ofereixo a buscar gent 
que sí en pugui donar.

És curiós, vas estar donant sang sempre 
i en un moment de la teva vida vas ne-
cessitar que te’n donessin. 
Per això em va quedar una espina clavada, 
i me l’he tret ara amb l’Associació, quan la 
Carme Lladó em va demanar que prengués 
el relleu al capdavant. 

Quina és la feina concreta a l’associació? 
L’Associació de Donants de Sang de Sant 
Joan les Fonts va néixer l’any 1983, va ser 
una de les pioneres. Ara mateix som la Car-
me, jo i l’Eduard Vergés. No porta pas mol-
ta feina, només els dies previs. Sempre que 
puc vaig a fer formacions, llavors has de 
demanar els permisos i un local a l’ajunta-
ment, que aquí a Sant Joan sempre ens ho 
han posat molt fàcil; demanar a la brigada 
que ens netegi molt l’equipament, i llavors 
hi ha el tema martxandatge, pensar amb 
el berenar, fer una bona difusió, que això 
ens ho fa l’Anna Aumatell... La resta ja ho 
porten els del Banc de Sang i els metges.

Deu n’hi do la gent que ve a donar sang 
aquí a sant joan, no? 
Sí, la veritat és que les dues últimes que 
hem fet estem molt contents, sobretot la 
última. El que passa és que no acabem 
d’arribar a les cent persones i per aquest 
motiu només podem disposar d’un metge, 
la qual cosa fa que la donació no sigui 
gaire àgil. A Sant Joan es fan donacions a 
l’abril, a l’agost i al desembre.

I quins perfils de gent venen? 
Gent de mitjana edat, de 30 a 60 anys, 
però a la última donació em va sorprendre, 
positivament, la quantitat de joves que van 

venir. És molt gratificant veure una noia 
que arriba i diu, és la meva primera vega-
da: tinc 18 anys; com si anés a votar per 
primer cop. Es permet donar sang dels 18 
anys als 70, i cal pesar més de 50 quilos. 
Tampoc poden donar les persones amb 
sida, portadors d’hepatitis B, a més de 
gent que prengui drogues... Llavors també 
es té en compte el tema relacions sexuals, 
si has viatjat a l’estranger, si t’has fet un ta-
tuatge o un pírcing, o si prens segons quins 
medicaments... Tot això ho contempla un 
qüestionari que s’ha d’omplir quan vas a 
donar sang. Hi ha donants molt fidels, que 
mai no fallen.

I llavors hi ha gent, desgraciadament, 
que us deuen venir a oferir la seva sang, 
i pel motiu que sigui els hi heu de dir 
que no. 
Ens sap molt greu, sí, però el que no es 
vol, des del Banc de Sang, és haver de 
llençar sang. Tot i així els comptabilitzem 
com a oferiments. També són donants, 

el que passa, també, és que hi ha qui li 
fa cosa donar sang, que té por de des-
maiar-se, etc. 
No n’han de tenir. En tot moment estàs 
acompanyat. Fem el que sigui perquè se 
sentin còmodes, els donants. I en cap 
moment veus sang, perquè tot passa per 
tubs. El que sí recomanem, és que la gent 
vingui ben menjada; de fet les donacions 
a Sant Joan sempre les fem a la tarda. T’hi 
estàs uns 35 minuts.

Perquè de sang no n’hi deu haver mai 
prou, no? 
Mai. Per això és tan important conscienciar 
els més joves. Des de l’Associació fem uns 
contes que han de servir per fer veure com 
d’important és donar sang, i jo faig xerra-
des, a l’escola Castanyer i al Cor de Maria. 
És que has de pensar que per cada perso-
na que dona sang, pots salvar tres vides! 
Jo al meu fill petit sempre li explico que hi 
ha unes gotes viatgeres que aporten felici-
tat i salut, i que aquesta felicitat i aquesta 
salut no es pot comprar amb diners, i que 
fan falta molts superherois perquè mai 

en falti, ja que són unes gotes màgiques. 
Molta gent no entén com d’important és 
donar sang fins que en necessita. De fet, 
des del Banc de Sang, t’envien un missatge 
quan han fet servir la teva sang, per veure 
fins a quin punt és clau donar.

Que curiós, no? en un món on tot es mou 
pels diners, i en canvi la sang és una cosa 
tan i tan valuosa que no es pot comprar. 
És així realment.

I de sant joan, què me’n dius? 
Jo hi he viscut en diverses etapes de la 
meva vida, els meus pares són d’aquí. 
Considero que ser de poble és l’oportunitat 
més maca per a una persona: pel tracte 
humà, per la proximitat. I jo tinc aquesta 
necessitat de sentir-me part del poble. 
De fet, col·laboro amb tot el que puc: les 
dones d’aigua, el Sant Joan les Flors, la 
Fira de la Bruixeria, la Colla Santjaonenca, 
els gegants...

Per molts anys Montse, gràcies per la 
teva feina.

Montse 
Soler
“La sang 
d’una 
persona 
pot salvar 
tres vides”

Es diu Montse Soler té 41 anys i 
és una santjoanenca enamorada 
del seu poble. Té dos fills i va 
estudiar Administració i Direcció 
d’Empreses però té una estreta 
relació amb la sang, unes gotes que 
donen vida i felicitat, més endavant 
entendreu perquè. Des del mes 
d’abril és la nova presidenta de 
l’Associació de Donants de Sang de 
Sant Joan les Fonts.

perquè tenen la intensió de donar, però el 
principal és la seguretat. També s’ha de dir 
que hi unes màquines que netegen molt 
bé la sang. Moltes vegades no accepten un 
‘no’, però no hi ha cap més remei. 

els tipus de sang que més falta fan 
quines són? 
Les O’s i A’s negatives, sobretot. Perquè 
són els que només poden rebre del seu 
grup sanguini. 

entReVIsta
pER gERaRD puigDEMont
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Ets un escriptor molt prolífic. Perquè 
des de Rey(na), que va ser el teu debut 
literari el 2013, ja portes sis llibres 
escrits, gairebé un per any. Ara acabes 
de presentar el sisè, Maldat erótica 
(Témenos Edicions, 2018). Ens pots 
explicar una mica què es trobarà el 
lector?
A diferència dels altres, és un llibre de 
relats. Concretament, són quatre relats, 
tres de novel·la negra (Cirereta, Oxigen i 
Maldat de classe alta) i un d’eròtic (L’es-
tel), que vaig escriure per acabar el llibre 
d’una manera més feliç.

és el teu primer llibre de relats. Com 
ha estat l’experiència? O t’estimes més 
escriure novel·la?
De fet, tant si és un relat com una novel·la 

Manel Fortis, (Olot, 1967) és 
sobretot un amant de la literatura. 
Sense preparació literària prèvia, 
és membre fundador de 
l’Associació Garrotxa Cultural. 
El 2013 va publicar Rey(na), un 
commovedor homenatge a la seva 
dona, Rosa Rey, que va morir de 
càncer als 38 anys, i des d’aleshores 
no ha deixat d’escriure (novel·les, 
relats, guions, articles...) i fins i tot 
ha fet un curtmetratge i obres de 
micro teatre. El 21 d’octubre passat 
va presentar el seu sisè llibre: 
Maldat eròtica.

Manel 
Fortis
Escriptor 
i guionista

entReVIsta

tot es desenvolupa a partir d’una idea ori-
ginal ( jo vaig a tot arreu amb una llibreteta 
en què vaig apuntant tot el que em ve al 
cap). Però en el cas del relat, tot va molt 
més ràpid, ja que has de condensar tota 
l’acció en menys espai. Trobo que per a un 
escriptor, parlo des de la meva experièn-
cia, la novel·la és més difícil. Tot i que en 
aquests quatre relats n’hi ha un, Maldat 
de classe alta, que es podria considerar 
gairebé una novel·la, ja que ocupa més de 
100 pàgines.

Havies escrit mai literatura eròtica?
No, és la primera vegada, tot i que a 
Ànimes negres (Témenos Edicions, 2016), 
que és la meva primera incursió en el 
gènere negre, hi havia moltes escenes de 
sexe.

Com acostumes a escriure? Segueixes 
cap mètode?
La inspiració em ve quan em ve. Per això 
sempre vaig amb una llibreta en la qual 
apunto la idea bàsica. Però si puc triar, 
sobretot m’agrada escriure de bon matí, 
en silenci i amb poca llum. M’agrada que la 
inspiració m’agafi treballant.

Ets dels privilegiats que poden viure de 
la literatura?
No, ja m’agradaria! De fet, és el meu 
somni, però aquest és un món molt difícil, 
has de ser molt bo o tenir molt èxit per 
poder viure de la literatura. Jo treballo a la 
Torras Paper des de fa 30 anys. Aquí a Sant 
Joan tothom hi té relació. La vida d’aquest 
municipi està lligada a la Torras Paper. De 
totes maneres, no és un tema que m’ob-
sessioni perquè gaudeixo molt com estic 
ara. Si ha d’arribar, ja arribarà!

Tu vas començar tard a escriure. Com 
va anar?
Jo mai no havia escrit, ni tan sols havia es-
tudiat res relacionat amb la literatura, però 
sempre m’havia agradat molt llegir. Arran 
de les vivències de la meva dona amb la 
malaltia, m’hi vaig engrescar, a l’editor li va 
agradar el que havia escrit i vaig poder pu-
blicar Rey(na). Les bones crítiques em van 

animar a continuar escrivint i van nèixer 
dues comèdies, Enmig d’enlloc (Témenos 
Edicions, 2013) i A can Pistraus (Témenos 
Edicions, 2014), de temàtica garrotxina i 
que comparteixen personatges.

Amb Ànimes negres vaig fer un canvi 
de registre important i vaig fer el salt a la 
novel·la negra. I el 2017 vaig publicar El 
llarg camí (Témenos Edicions, 2017), la 
història d’un immigrant andalús a Catalu-
nya, basat en la vida del meu pare.

Quin són els teus autors preferits?
El meu escriptor favorit és l’alemany 
David Safier, que es va fer molt conegut 
amb la seva primera obra Maldito karma, 
mentre que dins la novel·la negra, que és 
el gènere en el que em sento més còmo-
de darrerament, en destacaria el francès 
Pierre Lemaitre, el creador del comissari 
Camille Verhoeven. Per a mi, és el millor! 
I de garrotxins, m’agraden molt Maribel 
Torres i Joan Llensa, que són boníssims! La 
veritat és que m’agrada molt anar canviant 
de lectures. Ara llegeixo novel·la negra, ara 
drama, ara humor...

A part d’escriure novel·les i relats, 
també t’has atrevit a escriure i dirigir 
un curtmetratge i has fet obres de 
micro teatre...

Sí, el curtmetratge Ets meva va sorgir el no-
vembre del 2017 a partir d’Ànimes negres, 
sobre la temàtica de la violència masclista. 
Tracta sobre una parella que es coneix 
quan són molt joves i al llarg dels anys la 
relació deriva en una violència extrema. 

Les peces de micro teatre són tres: la 
primera també surt d’Ànimes negres; men-
tre que les altres dues són peces sorgides 
a partir del darrer llibre, Maldat eròtica. 

Creus que per ser un bon escriptor s’ha 
de ser un bon lector?
En el meu cas, que no tinc estudis relaci-
onats amb l’escriptura o la literatura, és 
imprescindible! Crec que és necessari lle-
gir molt per saber d’estructura, els llibres 
t’ajuden a fixar-te en els detalls, com es va 
desenvolupant la trama...

Tu vas néixer a Olot, però ara vius a 
Sant Joan les Fonts. Quant fa?
Doncs fa 30 anys que treballo a la Torras i 
ara en fa 10 que em vaig traslladar a viure 
a Sant Joan.

I per acabar, recomana’ns un llibre 
Te’n recomaré dos dels autors garrotxins 
que he destacat abans: Ossos de fira, de 
Maribel Torres, i Tot allò que no pots veure, 
del santjoanenc Joan Llensa.

Dues peces de micro 
teatre basades 
en el nou llibre de 
Manel fortis, Maldat 
eròtica.
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Com va sorgir la idea de crear la Marxa 
100% Tondo?
Tot i que en Xavi Tondo era de Valls, estava 
molt vinculat a la Garrotxa, sobretot a Sant 
Joan les Fonts, ja que va venir a viure a La 
Canya. Quan va morir, el 2011, vaig pensar: 
“Com el podríem recordar?” I se’m va 
ocórrer crear una prova que portés el seu 
nom. Llavors ens vam posar en contacte 
amb l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts i 
la veritat és que es van entusiasmar amb la 
idea i ens ho van posar molt fàcil. Ara ja en 
portem 8 edicions!!!

Entre els nombrosos participants de la 
Marxa també trobem noms populars 
del món del ciclisme. Costa molt de 
convèncer-los perquè hi participin?
Al contrari, és molt fàcil, perquè en Xavi 
era una persona coneguda i molt estimada 
pels seus companys. Tenim molta sort, 
perquè tenia molts bons amics. L’únic 
problema és la falta de disponibilitat de 
molts esportistes perquè la 100% Tondo 
se celebra a finals de setembre i molts 
ciclistes ja són fora perquè estan entrenant 
per als Campionats del Món. Si no fos per 
aquesta coincidència, segur que encara 
s’hi sumarien molts més.

Tu que el vas conèixer bé, com era 
Xavi Tondo?
Era molt agradable i molt xerraire. 
Sempre tenia un somriure a la cara. En 
general, era una persona molt i molt 
assequible. Per això, la gent en té tan bon 
record! A més, ho sabia tot del món del 
ciclisme. La bicicleta era la seva passió i 
la seva vida.

Tu has tingut una vida esportiva 
molt intensa i plena d’èxits. 
Trobes a faltar aquesta etapa com 
a professional?
La veritat és que m’agradava molt, però 
és una vida molt dura, amb un nivell 
d’exigència molt alt: has d’entrenar 
cada dia, fer molts esforços amb el 
menjar i sobretot tens la pressió d’haver 
d’aconseguir uns bons resultats per trobar 
un bon equip. Jo vaig començar com a 
ciclista de carretera. El ciclisme en pista 
va venir de retruc. Ara m’ho prenc d’una 
altra manera, segueixo molt vinculat amb 
el món del ciclisme d’una manera més 
pausada. Des del 2010 tinc un escola 
de ciclisme, l’Escola de Ciclisme Carles 
Torrent a Les Preses, amb 55 nens. La 
vam inaugurar per ensenyar i fomentar la 
pràctica d’aquest esport.

De tots els teus èxits professionals, 
que en són uns quants, amb quins et 
quedaries?
Si parlem de ciclisme de carretera, 
destacaria el primer lloc de la 
classificació a la Vuelta a la Rioja del 
2002. Recordo que va ser una cursa de 3 
dies molt difícil i poder-la guanyar va ser 
tot un repte per a mi. 

Pel que fa al ciclisme en pista, no puc 
oblidar la medalla de bronze que vam 
aconseguir als Jocs Olímpics d’Atenes 
2004, en la modalitat de persecució per 
equips, juntament amb Carlos Castaño, 
Sergi Escobar Roure i Asier Maeztu. 
Aquest mateix equip i en la mateixa 
categoria també vam guanyar la medalla 
de bronze als Campionats del Món que 

es van celebrar a Melbourne (Austràlia) 
aquell mateix any. En tinc molt bon 
record!

A més de l’escola de ciclisme, ets 
l’actual seleccionador català de 
ciclisme en totes les categories 
i modalitats (pista, carretera, 
ciclocròs...). Com veus el futur 
d’aquest esport al nostre país? Tenim 
un bon planter?
La veritat és que van sortint nanos... A 
l’escola portem ja set anys i ja s’estan re-
collint els fruits. Per exemple, en Guillem 
García, d’Olot, quan era junior va quedar 
quarts a la Copa d’Espanya. I ara ha estat 
un any corrent en un equip holandès pro-
fessional. O en Pau Torrent, que a més és 
nebot meu, ha guanyat la Copa d’Espanya 
en persecució en pista, que és la matei-
xa prova en la que jo vaig aconseguir la 
medalla als Jocs Olímpics. També cal des-
tacar a Martí Hidalgo, que també forma 
part de la meva escola. Ara ja ens tenen 
respecte! A la competicions, quan veuen 
venir els de la Garrotxa, ja pensen que els 
matxacarem. I no ens podem oblidar dels 
més petits que també estan aconseguint 
molts èxits!

Què fa que la Garrotxa sigui tan 
especial per als ciclistes? Per què n’hi 
ha tants?
És un paratge bestial. Hi ha de tot! Hi 
trobem carreteres tranquil·les amb poc 
trànsit, amb un paisatge espectacular. 
Està al costat del Pirineu i força a prop de 
la costa. A més també tenim carreteres de 
muntanya molt llargues, amb bons ports. 
I els professionals necessiten ports de 
muntanya d’una hora aproximadament i 
aquesta zona els va molt bé per entrenar. 

Tu vas néixer a Sarrià de Ter, però estàs 
molt vinculat a Sant Joan les Fonts. 
Explica’ns d’on ve aquest vincle?
Hi vaig venir a viure quan tenia 3 anys, 
perquè el meu pare va començar a 
treballar, com molta altra gent, a la Torras 
Paper fins que es va jubilar. Per tant, jo 
vaig viure a Sant Joan les Fonts fins que 
vaig tenir 25 anys. 

Carles Torrent (Sarrià de Ter, 
1974) és tot un campió en el 
món del ciclisme. Medallista 
olímpic, medalla de bronze al 
Campionat del Món, entre d’altres 
èxits, l’esportista és actualment 
seleccionador català de ciclisme 
i organitzador de la Marxa 100% 
Tondo, que ja va per la seva 8a 
edició.

Carles 
Torrent
Tarrés
Organitzador 
de la Marxa 
100% Tondo

entReVIsta

Carles torrent, amb samarreta turquesa, 
durant la darrera edició de la Marxa 100% 
tondo.
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Benvolguts/des, 
Alcalde, regidors, 
amics i amigues:
Gràcies per ser aquí, 
per acompanyar-me 
en un dia especial. 
Em sento molt honorat 
d’haver estat convidat 
a fer el pregó d’enguany

El dedico:
Als meus pares i germans, també a la 
meva àvia Montserrat; a l’Anna i als nos-
tres dos fills, en Bru i en Genís; a l’Àngels 
Martínez, santjoanenca d’origen, que fa 
un any que ens va deixar; a tota la gent 
de Sant Joan que m’ha acompanyat al 
llarg de la meva biografia; I una dedicació 
simbòlica: aquest pregó el dedico també 
als llocs i situacions viscudes a Sant Joan 
que m’han marcat i m’acompanyen. Llocs 
que, de tant en tant, trepitjo commemo-
rant sense nostàlgia efemèrides proba-
blement amplificades pel pas del temps 
que procuro explicar als meus fills amb la 
idea de compartir amb ells espais i aven-
tures que porto a la meva motxilla.

El pregó: significat que té per a mi i 
aspectes dels quals parlaré
Fer un pregó, almenys per a mi, no és un 
exercici fàcil perquè, a diferència d’altres 
escrits, es tracta d’un text lliure en el qual 
gairebé tot té cabuda per bé que s’espera, 
com no pot ser d’altra manera, que el pre-
goner posi en relació aspectes propis amb 
el context en què el pregó es produeix i 
que, en el cas d’avui, és —almenys així ho 
he entès— la relació que jo he tingut i tinc 
amb Sant Joan i la seva gent.

Permeteu-me que us agraeixi una ve-
gada més aquest convit perquè m’ha por-
tat a fer un exercici biogràfic de presa de 
consciència. Una consciència que, amb el 
cap i el cor al present, rescabala el passat, 
inevitablement modelat per allò que es-
perem del futur.

Quan em vaig posar a pensar el pregó 
em va venir al cap una idea prèvia que no 
em puc estar de compartir amb vosaltres.

És una idea que té a veure amb una 
“deformació” professional, per ser més 
exactes amb l’ofici de sociòleg. Un sociò-
leg ben conegut entre el gremi, Peter Ber-
ger, diu que som el que som gràcies a una 
combinació estranya: al que els altres han 
fet de nosaltres i al que nosaltres hem de-
cidit lliurement i premeditada. A mesura 
que anava escrivint el pregó —i amb el que 
diré, anuncio el final del que tenia pensat 
dir— em vaig adonar de quant afortunat 
he estat de tenir els pares i germans que 
tinc, de la família que he creat, dels amics 
i amigues que vaig tenir i en part encara 
conservo aquí a Sant Joan, així com de les 
experiències que he tingut al poble. 

Dic que em sento afortunat perquè 
han estat i són persones i vivències que 
m’han marcat d’una manera important, 
que m’han fet sentir molt feliç i m’han 
empès a pensar i fer noves empreses a 
Olot i més enllà. Fent aquest pregó, m’he 
adonat que gràcies a tota aquesta gent i 
experiències que vaig viure a Sant Joan 
durant una etapa important de la meva 
vida —aquella que, en definitiva, més 
ens marca a l’hora de fer-nos com a perso-
nes— han esdevingut peces fonamentals 
de la columna vertebral que m’aguanta i 
em permet caminar.

Sense més dilacions, doncs, em dis-
poso a compartir amb vosaltres “bocins” 
d’aquesta trajectòria. Disculpeu-me pels 
fragments que em pugui deixar i sobretot 
pels noms que per temps o desmemòria 
pugui ometre. Per raons de temps i espai, 
dir-vos que, amb el vostre permís, em 
centraré sobretot en la primera infància. 
Som-hi !!!!

Any, lloc de naixement i els meus 
veïns
Vaig tenir la sort de néixer a la carretera 
d’Olot, 10 de Sant Joan les Fonts un 15 de 
gener de 1969. Allò més interessant de tot 
plegat és el lloc i les dues darreres xifres de 
l’any de naixement —que, com que hi ha 
roba estesa, no comentaré—. Però el lloc 
sí que és digne de ser explicat: una casa si-
tuada aleshores als afores del poble, (ter-
riblement lluny del centre neuràlgic —és 
a dir, can Falguera), envoltada de natura i 
de veïns fantàstics. Darrera casa hi havia 

(de fet hi ha encara i per molts anys) en 
Manel i la Dolors —una parella que du-
rant molt de temps formaren part de de-
terminats esdeveniments familiars i que 
sempre estàvem contents de veure’ls per 
una raó objectiva per a qualsevol vailet: i 
és que estaven per a nosaltres. D’en Manel 
i la Dolors recordo l’estima incondicional 
que ens tenien a tots, però especialment 
a la meva besàvia —la iaia Maria, i que en 
Manel dia sí i dia també ens recordava que 
li havíem de dir besàvia a fi de no rebaixar 
els galons donats per l’edat. 

A “darrera” però més al costat, hi ha-
via en Joan, la Cinteta, en Nats i la Núria. 
De petits —no sé per què— no és que ens 
féssim d’una manera especial, cosa que 
canviaria més endavant, però els records 
que en guardo són certament positius 
i algun de curiós. En el meu conscient, 
inconscient i subconscient recordo que a 
casa seva feia olor de casa nova i que el 
terra era especial en el sentit que no hi 
havia rajoles esmaltades i de color, com a 
casa meva, sinó que eren de color de terra 
i a l’estiu, ves per on, s’estava molt fresc. 
Quan hi anàvem, solíem jugar a indis i a 
vaquers; bé, a federats i confederats, per 
ser més exactes. El seu jardí era un lloc 
propici per fer-hi aquests jocs: un prat 
ampli i irregular, amb pendents i alguna 
roca ens evocaven els westerns (encara en 
blanc i negre) que vèiem a la tele. 

Durant la meva infància, però, el 
focus geogràfic d’atenció va ser indub-
tablement davant de casa nostra. De fet, 
amb l’adverbi “davant”, tant jo com el 
meu germà Josep, designàvem la voluntat 
—gairebé sempre permesa pels meus pa-
res— de trobar-nos amb el cercle d’amics 
més pròxims amb els quals vam compar-
tir una part important de la nostra infan-
tesa. Quan a la nostra mare li demanàvem 
literalment per “anar a jugar a davant” era 
una forma com una altra per creuar la car-
retera nacional —aleshores hi passaven 
molt pocs cotxes— i jugar amb en Martí, 
la Inés, la Rosa, l’Eva, la Sandra i de vega-
des l’Àngels, l’Ermel i la Coral; i més en-
davant, i només en algunes ocasions, els 
Cargol —que van venir de la Sebastiana. 

Que afortunat em sento d’haver tin-
gut aquests amics amb els quals, a banda 

el pregó de les festes 
de sant Joan les Fonts

22 de juny de 2018
A càrrec de Jordi Feu 



46 el soroll desembre 2018 47

de barallar-nos i jurar i perjurar que no 
seríem amics mai més de la vida i ho vam 
continuar essent, vam compartir tantes 
estones, il·lusions, fantasies i projectes. 
Permeteu-me que us n’expliqui tres que 
per a mi són molt significatius. 

El circ
Un any, a l’acabament de l’estiu, quan 
se’ns van acabar les idees i els jocs per 
distreure’ns, se’ns va passar pel cap orga-
nitzar un circ, simulant els circs que, de 
tant en tant, i sempre com a efemèride ex-
cepcional, venien al poble. Vam muntar 
el circ al cobert de les motos, allà on en 
Jaume i en Vicenç guardaven els ciclomo-
tors. Una dotzena de vailets (en Martí i jo 
els més petits) no ens va faltar esma per 
adequar l’espai i pensar tot allò que calia 
perquè la idea arribés a bon port. 

Recordo que primer de tot vam plani-
ficar l’acte meticulosament i ens vam re-
partir els papers de la funció. Llavors vam 
fer cartells i invitacions i les vam distribuir 
per tot el veïnat i una mica més enllà amb 
la idea de fer un circ amb espectadors de 
debò. Finalment, va arribar el dia esperat: 
les nenes més grans van representar un 
número d’acrobàcies reduït a unes quan-
tes taules gimnàstiques executades amb 
gran precisió i professionalitat; d’altres 
van cantar diverses cançons popularitza-
des pels programes televisius de torn. No 
hi va faltar una obra de teatre —assajada 
fins a no poder més perquè tot sortís bé— 
i, com no podia ser d’altra manera, cap al 
final de l’acte va arribar el número dels 
animals. A falta d’animals exòtics sem-
blants als que vèiem als cartells però no 
pas a les pistes dels circs de veritat vam 
recórrer a animals domèstics que teníem 
a l’abast. Concretament als gossos de casa 
que, veient-se interromputs del seu lliure 
albí, van haver de complaure els especta-
dors passant per un circuit de fusta que, 
tot sigui dit de passada, no tenia massa 
dificultat. 

L’espectacle va ser tot un èxit. Fins i 
tot vam fer calaix que fou degudament in-
vertit en una empresa que, no sé si podem 
dir que va fer fallida... el cas és que només 
va durar un dia. I aquí ve el segon record 
significatiu amb la colla del barri.

El restaurant a la barraca
Els diners que vam fer amb el circ els vam 
utilitzar per muntar un restaurant amb 
tota regla. Tot s’ha de dir que el lloc no 
era massa clamorós: el restaurant, el vam 
muntar, per gentilesa de la Camina i en 
Vicenç, a la “barraca”: una cabana de dos 
pisos on en Vicenç guardava —i crec que 
encara hi guarda— andròmines i eines 
de l’hort. La “barraca” era una mena de 
traster que sempre ens havia seduït per-
què constituïa un lloc “nostre” sense 
ser-ho. És d’aquells llocs que els infants 
s’apropien i en l’exercici de l’apropiació 
se’l senten i se’l fan seu per fer-hi el que 
els ve de gust prescindint de la tutela dels 
adults. Són espais, per dir-ho en termes 
educatius actuals, de joc lliure, creatius 
i autoorganitzats. Bé, el cas és que aquí 
vam fer un menjador popular en el qual 
vam servir un únic sopar. 

Tal com vam fer amb el circ, vam ela-
borar cartells i targetons i, a falta de trobar 
clientela disposada a venir lliurement, el 
servei de propaganda i difusió va anar a 
buscar clients caritatius i despistats. Les 
víctimes d’aquesta estratègia comercial 
agressiva i descarada van ser els Puig-
verts, una parella de bessons més grans 
que nosaltres que vivien un carrer més 
enllà. La seva entrada a l’establiment va 
anar acompanyada de tots els “ets i uts” 
propis dels restaurants de referència: un 
de nosaltres els va portar al menjador que 
prèviament havia estat condicionat per a 
l’ocasió; qui feia de maître els va acomo-
dar i els va mostrar la carta reduïda a un 
sol plat: pa amb tomata i embotit que de-
víem manllevar de casa nostra. 

Tot anava relativament bé fins que 
ens van demanar vi; i a falta de vinyes al 
poble se’ns va passar per la barretina ela-
borar un “licor” apte per a tots els públics 
a partir de mores premsades que van des-
pertar poc entusiasme. Quan van marxar 
els nostres clients vam decidir sàviament 
que havíem de, mai tan ben dit, tancar la 
“barraca”.

Catequesis
Els dissabtes ordinaris durant el curs es-
colar, almenys fins que no vam fer la pri-
mera comunió, gairebé sempre seguien 

el mateix patró: havent dinat, anàvem a 
catequesi tot primer amb la Maria de can 
Camps i després amb Mossèn Josep. Res 
a veure l’un amb l’altre. Mossèn Josep ens 
feia por: un senyor alt i prim, de veu més 
aviat greu i sense massa sentit de l’humor 
ens intentava adoctrinar (paraula ara molt 
controvertida) per fer la Primera Comu-
nió. I ho feia seguint els cànons de la pe-
dagogia tradicional caracteritzada per la 
poca efectivitat i l’avorriment: ens havíem 
d’aprendre de memòria el “catecisme”. A 
principi de curs l’anàvem a comprar a can 
Valeri. I ho fèiem amb aquella il·lusió que 
suposa per a la majoria dels infants l’ad-
quisició del material escolar que s’estrena 
cada any. A can Valeri també compràvem 
les “escobertes” de plàstic prescriptives, 
que sempre generaven mal de caps perquè 
exactes, exactes... no ho eren mai del tot. 

Les sessions de catequesi eren previ-
sibles perquè sempre fèiem el mateix: el 
nom del pare, el pare nostre i vinga a re-
citar de memòria la “lliçó”. Ho fèiem d’un 
en un, en fila i drets. Així que s’acostava 
el teu torn, notaves com les palpitacions 
s’acceleraven pel que et podia demanar; i 
si no t’ho sabies... a la cua. A mesura que 
passava l’estona, la capacitat de control 
per part de Mossèn Josep anava dismi-
nuint i els més “disruptius”, que en diríem 
ara, anaven a fora. Els Repullos s’empor-
taven el trofeu. 

Sort que tot aquest ritual s’acabava 
així que arribava el gran dia: la celebració 
de la Primera Comunió: un ofici solemne, 
un acte “d’estat” que, amb ulls d’infant, 
donava la impressió que es mobilitzava 
tot el poble. L’acte tenia dues parts: missa 
al matí, i després del tiberi —tips i farts i 
amb ganes de jugar amb els amics— tor-
nàvem a l’església a fer no sé ben bé què 
perquè ja ens havien donat l’hòstia con-
sagrada.

Les excursions amb la iaia Montser-
rat
La regularitat d’allò que els infants del 
barri fèiem durant el curs escolar es veia 
alterada, per sort, així que venia el bon 
temps. La “nostra” àvia Montserrat (dic 
“nostra” perquè era una mica l’àvia de tots 
els nens del barri) en diverses ocasions 

ens acompanyava a fer una excursió per 
territoris plens de sentit per a ella i més 
endavant també per a nosaltres. Aquestes 
excursions, a la Sebastiana, a can Xarban-
da, a la Rompuda, a Font-freda, a Vivés, 
etc. esdevenien autèntiques festes per 
a nosaltres. El dia abans, preparàvem la 
motxilla omplint una cantimplora que 
mai acaba de tancar del tot amb Mirinda 
de taronja comprada a can Mijavila. I el 
dia següent, a fer el sandvitx amb més pa 
que formatge. 

Aquestes excursions van ser per a mi 
el primer exercici d’ampliació dels límits 
territorials coneguts i controlats i servi-
en d’excusa per, com aquell qui no vol la 
cosa, descobrir part del patrimoni indus-
trial i natural del poble. Ara que ho escric, 
em sembla que va ser la llavor de l’interès 
personal que vaig tenir de jove i posterior-
ment d’adult per viatjar i conèixer món. 

Aiguanegra
Ben aviat les excursions tutelades per 
l’àvia van donar pas a les excursions lliu-
res i autogestionades, permeses per uns 
pares i mares que, ara, vist amb ulls de 
pare, m’adono que ens tenien tota la con-
fiança. Recordo de manera especial el dia 
que amb la colla del barri vam decidir fer 
una excursió a Aiguanegra. L’Absència de 
mapes i de sentit d’orientació dels més 
grans va fer que de bon començament ens 
desviéssim, i no pas per poc. I feliços com 

anissos, en comptes d’Aiguanegra vam 
anar a parar a Repàs, just a l’altra banda. 
L’aventura va tenir tots els ingredients per 
ser rememorada i explicada amb gran de-
lit als nostres companys: ens vam perdre, 
ens va fer una tempesta d’estiu que vam 
quedar xops, vam anar a raure a una casa 
de pagès que desconeixíem i que ens van 
fer piruletes de sucre cremat; i, de retorn 
a casa, ens vam embolicar de tal manera 
que vam anar a parar a la Rodona. No va 
ser fins al capvespre que vam arribar sans 
i estalvis a casa i, el més sorprenent, és 
que cap família es va mobilitzar.

El casal d’Estiu de petits
L’oci autogestionat d’aquesta etapa de la 
infantesa va anar de la mà, alguns estius, 
d’una experiència de lleure “programat” 
que va deixar una petja significativa a 
molts de la meva generació: em refereixo 
al casal d’estiu que durant els anys 1972,73 
i 74 (diria) van organitzar una colla de 
Santjoanencs formada per la Maria de 
can Camps, l’Albert Bramon, en Jordi de 
can Minguet, en Xevi Sala i alguns Rifàs, 
entre d’altres. 

En tinc un record magnífic. Sembla 
estrany com en tants pocs recursos foren 
capaços d’organitzar un casal tan ben 
pensat i amb una imaginació desbordant. 
Valgui com exemple la nit que molts de 
nosaltres no vam dormir neguitosos per 
veure el dia següent un personatge singu-

lar en un lloc enigmàtic. No se’ls va acudir 
res més que preparar-nos una visita d’un 
fictici rei del petroli que ens venia a veure 
al Monestir de Sant Joan. Els més petits 
vam quedar bocabadats, i també descon-
certats pels comentaris dels més grans 
que, fent-se els espavilats, s’afanyaven a 
desmuntar la fantasia. En qualsevol cas, 
l’experiència d’aquell casal em va marcar. 
Tant que, més endavant quan amb una 
colla d’amics i amigues vam organitzar el 
grup d’esplai la Maranya, després en par-
laré, sempre el vaig tenir present. 

Les monges
No puc passar pàgina a aquesta etapa 
sense parlar de l’escola del Diví Pastor, 
les monges, com la majoria de nosaltres 
ens hi referíem. Les persones de la meva 
edat vam poder gaudir d’un regal que, 
almenys en el meu cas, no en vaig ser 
conscient fins que vaig ser adult i ho vaig 
descobrir per “circumstàncies” professio-
nals atzaroses. Els i les de la generació del 
69 i anys següents que vam fer el pàrvuls a 
les monges vam tenir la sort de tenir una 
gran educadora que, entre altres coses, 
brillava per la seva formació, discreció 
i humilitat: em refereixo a la Concepció 
Grau, la madre Concepció com li dèiem. 

La germana Concepció era una mes-
tra tendra, afable que tenia una gran es-
tima per a tots nosaltres. Amb ella fèiem 
activitats ben diverses amb què ens ho 
passàvem d’allò més bé: cantàvem, fèiem 
dansa i ritmes, encaixos, apreníem les 
lletres resseguint uns cartons de paper de 
vidre i després d’experimentar sense ado-
nar-nos què volia dir un, dos, tres, qua-
tre, cinc... en descobríem la representació 
gràfica. Amb la Concepció també fèiem 
obres de teatre i preparàvem representa-
cions per a tot el poble tant per Nadal com 
a l’acabament de curs. 

Recordo que a l’hora de plegar de clas-
se ens ajudava a posar-nos l’abric, cordat 
fins a dalt de tot amb un gest i traça que 
a tots ens encantava. A més, amb ella, 
cada dijous vèiem filmines dels Germans 
Grimm i carros de diapositives explicats 
a tall de conte.

Tot això contrastava força amb el que 
viuríem dos cursos més endavant amb la 
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germana Josefina que, tot i la seva bona 
voluntat, res tenia a veure amb el que ha-
víem viscut amb la Concepció.

De petit, sabia que el que hi fèiem ens 
agradava, sabíem que ens estimava fins 
on no poder més, sabíem que més que dir-
nos què havíem de fer i què no, sempre 
i en tot moment ens convidava respectu-
osament a fer una cosa o una altra. I, en 
tot moment, ens feia sentir responsables 
i especials.

D’adult vaig saber que la germana 
Concepció va aplicar, sense que gairebé 
ningú ho sabés, el mètode Montessori. 
Un mètode que ella va conèixer de jove 
a Barcelona —durant la Segona Repúbli-
ca— arran de la seva estada preparatòria 
a l’Escola dels Nens de l’Ajuntament de 
Barcelona portada per les germanes Ca-
nals, deixebles directes de la metgessa i 
pedagoga italiana. Tot un luxe que vaig 
descobrir de gran quan per atzars de la 
vida vaig impartir a la facultat d’educació 
de la UdG un curs sobre teories de l’edu-
cació, d’entre les quals havia d’explicar la 
pedagogia Montessori.

Els pessebres a l’escola 
A les monges va ser on vaig iniciar la meva 
afecció pel pessebrisme. Probablement 
els de la meva edat i els més grans recor-
dareu els magnífics pessebres que feia la 
germana Josefina, inspirada en els pesse-
bres que havia vist a Sant Pere de Ribes. 
A principi de desembre la Josefina co-
mençava el preparatori: un munt de cai-
xes i andròmines servien per fer la base, 
sempre irregular per simular un relleu 
propi de la Garrotxa. Un cop fet, el vestia 
minuciosament amb molsa molt ben tri-
ada que li havia portat algun veí. Llavors, 
treia uns ceps recargolats amb els quals 
feia la cova, sorra per l’hort, abeuradors 
per estanyols on mai faltava el pescador i 
la bugadera, i pedretes per marcar el camí 
dels reis. 

Les figures de pessebre, la majoria de 
l’Art Cristià, tenien un encant excepcio-
nal: eren grans —molt grans si tenim en 
compte la mida d’un infant— i sobretot 
molt ben pintades per artesans anònims 
alguns dels quals a les hores lliures es de-
dicaven a la pintura professional. 

Abans de mostrar el pessebre a la gent 
del poble, les monges, sempre disposades 
a rebre visites fins i tot en hores tempes-
tives, ens l’ensenyaven a nosaltres, als 
nens i nenes de l’escola. I ho feien, fent-
nos prendre consciència que anàvem a 
veure quelcom bell i singular. Certament 
hi havia tota una preparació digna del que 
ara en diríem l’educació lenta i respectu-
osa: a principi de setmana se’ns explicava 
que el pessebre estava gairebé llest per ser 
visitat; i el dia de la visita anava precedit 
d’un petit ritual que donava rellevància a 
l’acte: pujàvem amb silenci l’escala que 
connectava la classe amb el primer pis, 
entràvem a la sala callats, amb els ulls ben 
oberts, ens col·locàvem meticulosament 
al voltant de les faldilles del pessebre per-
què tots el poguéssim veure bé i, després 
d’una estona en què cadascú observava el 
que més li interessava, la Concepció ens 
convidava a prestar atenció a alguns de-
talls. I llavors venia el clímax: la Josefina 
encenia els llums de la cova i del foc dels 
pastors i, per acabar de reblar el clau, ti-
rava aigua a unes teules encavalcades 
que feien la funció del llit del riu. Quan 
els pares i mares ens venien a buscar, era 
el que primer comentàvem: “ja hem vist el 
pessebre, té llum i aigua de veritat”. 

L’afició al pessebrisme: a casa i el 
senyor Mateu
L’afició pel pessebrisme és quelcom que 
sempre m’ha acompanyat. A casa, sem-
pre el vam fer amb el meu germà Josep, 
més endavant amb en Joan, amb els 
amics del barri i amb els Castellets, uns 
nens de Barcelona vinculats al poble per-
què els estius s’estaven a la casa dels seus 
avis. L’interès per aquest art popular va 
fer que entrés en contacte amb un perso-
natge del qual tinc un record entranyable: 
el Sr. Mateu, director de la FLUINSA i amb 
qui vaig aprendre l’art del pessebrisme al 
taller que tenia just a sota de casa seva. 

Durant els anys que vaig fer pessebres 
al seu costat, vaig tenir la sort de contac-
tar amb el Sr. Galceran, ebenista reputat 
del poble que sempre en tenia alguna per 
explicar. Ell ens assessorava, quan no ens 
ho feia directament, la fusteria i forja dels 
pessebres i gràcies a ell, vaig entrar a for-

mar part de la comissió encarregada de 
valorar els pessebres populars que feien 
els nens i nenes del municipi. 

La segona infància
La meva experiència i vinculació amb el 
poble per força es va veure alterada en 
el moment que vaig anar a escola a Olot. 
Però de cap manera puc dir que em desar-
relés. Durant els anys de l’ensenyament 
primari i secundari, ni que fos per edat, el 
vincle amb el poble va passar per fer nous 
companys i noves activitats, algunes de 
les quals s’associen directament, com ex-
plicaré més endavant, a l’edat del “pavo” 
amb totes les seves característiques i con-
seqüències.

Durant l’etapa de la primària, l’EGB 
que en dèiem aleshores, recordo com ac-
tivitat estel·lar el clamorós esport d’anar a 
donar volts amb bicicleta. Tant li feia que 
fes fred com calor, hi hagués llum o foscor, 
estiguéssim constipats o en plena forma. 

També recordo els carnavals a can Fal-
guera, la festa petita i la festa Major —amb 
orquestra a l’església, el concurs de pes-
ca, l’envelat, els auto-xocs, i la parada del 
“tiro” portada per en Fermín (tot primer 
en un autobús enginyosament condicio-
nat per a l’ocasió i després substituït per 
un equipament clàssic). 

Digne de recordar també és la “pisci-
na”, lloc on passàvem hores i hores jugant 
com desesperats i provant de fer, no sem-
pre amb fortuna, les cabrioles dels més 
grans. 

Ah ! i els sants innocents, que no ens 
en perdíem ni un fent trapelleries de bai-
xa intensitat. La més representativa i es-
timada per a nosaltres era “l’anar a tocar 
timbres”. Ara que no ens sent ningú, dir 
que aquest esport no registrat encara pel 
comitè olímpic era practicat més d’un dia 
a l’any. Les víctimes eren diverses i varia-
des però reconec que teníem especial pre-
dilecció per les “Magines”: tres germanes 
beates, solteres, que vivien plàcidament i 
tranquil·les a les cases barates a prop de 
can Soy. Bé és veritat que aquests actes 
“irregulars” no tenien res a veure amb al-
guns dirigits i perpetrats pels Repullos o, 
fins i tot, per nosaltres mateixos. Perme-
teu-me un petit excurs per il·lustrar-ho.

EL pREgó DE LEs FEstEs 2018

Els Repullos
Recordo com si fos ara, i en diverses ocasi-
ons ho he explicat als meus fills com si es 
tractés d’un conte de fantasia, el dia que 
“tot el poble anava ple” d’una efemèride 
que per sort no s’ha repetit mai més: tal 
dia farà anys... els Repullos es van atansar 
desinteressadament a can Senen i, consi-
derant que el cub de gasoil estava massa 
ple, no se’ls va acudir altra cosa que allibe-
rar el fluid inflamable que, com si fos un 
petit rierol, va prendre el voral del Carrer 
Sant Antoni avall sense que l’ensurt tin-
gués més transcendència. 

Les Peixanes
Però, com ja he apuntat, no només els 
Repullos eren enfants terribles. Nosal-
tres també ho vam ser i, probablement, 
en més d’una ocasió. Amb la intenció de 
salvaguardar l’honor només us explicaré 
que durant un hivern fred i gèlid, “un 
divendres sí, l’altre divendres també”, 
després de reunir-nos una colla d’ado-
lescents al garatge de casa practicant 
l’amable art de la conversa, ens agafava 
un “subidón” malfactor l’objecte del qual 
eren les “Peixanes”. L’acte consistia en 
el següent: manllevàvem mitja dotzena 
d’ous —de vegades una dotzena sence-
ra—, i amb desfici i delit ens dirigíem 
cap al pont i ens enfilàvem corre-cuita a 
l’entrada de les monges. Llavors, un vo-
luntari bon corredor que era elevat a la 
categoria d’heroi anava a picar el timbre 
d’aquella bona gent, fugia corrents on la 
resta ens amagàvem, i quan sortia una 
Peixana —o en el seu defecte l’anomenat 
francès—, els plovien ous a tort i a dret 
amb l’únic l’objectiu de fer diana. Ja ho 
veieu, era com una mena d’escarni però 
això sí, lliure de qualsevol rerefons polític 
o ideològic. 

Anar a vendre ous
Aquesta activitat innombrable va anar 
acompanyada d’una altra també relaci-
onada amb ous però, en aquest cas, es 
tractava d’una activitat decent i sobretot 
comercial: el meu avi en pau descansi em 
va regalar unes gallines ponedores. Quan 
van ser crescudes i van pondre, els diven-
dres o dissabtes anava a repartir dotzenes 

d’ous a tots el clients que amablement 
m’havien fet confiança. L’adjectiu “ama-
blement” se’l mereixen de totes totes per-
què, en més d’una ocasió, per accelerar el 
“reparto”, amuntegava els ous en una cis-
tella que no sempre garantia un correcte 
lliurament.

Belles arts i altres
D’aquesta època recordo també el pas per 
l’escola de Belles Arts, una institució per 
la qual hem passat molts de nosaltres i 
que ha fet molt feina a Sant Joan. Aquí, a 
banda d’aprendre i sentir un gran interès 
per la fotografia, vaig connectar a fons 
amb en Francesc Gòmez i l’Anna Maria, 
amb qui hem fet una bona amistat. En 
aquest temps també vaig passar per les 
mans —i espero que m’entengueu bé— 
de l’Assumpta Roig. A ella, li dec haver 
entès la física, la química i les mates; i 
sobretot el fet d’haver aprovat amb bona 
nota unes matèries que no m’eren espe-
cialment fàcils.

Si el pas per l’Institut i el posterior ac-
cés a la Universitat ha suposat per a molts 
joves de comarques una desconnexió del 
poble, puc dir amb orgull que no va ser el 
meu cas ni el de molts de bons i excel·lents 
companys que vaig fer durant la primera 
joventut. Amb ells i elles vam fer diver-
ses activitats que només esmentaré per 
no allargar-me: el programa “Fruits sabo-
rosos” amb en Nats a Ràdio Sant Joan; la 
preparació de l’arribada dels reis al poble 
(altra vegada amb en Nats, en Jordi Dia-
go, en Joan LLongarriu, la Maria, en Lalo i 
tanta altra gent que estava a la rereguarda 
sempre disposada a donar un cop de mà 
—l’Emiliena, la Blandina, etc). D’aques-
ta època també recordo l’Hipershow: un 
espectable del més surrealista que hi hagi 
pogut haver a la capa de la terra en el qual 
es van bolcar gairebé tots els joves del po-
ble i de fora) i, per descomptat, el Casal 
d’Estiu la Maranya iniciat per la Bibiana 
Rubio, en Rafel Tresserras i jo mateix, i 
immediatament ampliat amb companys 
i companyes com en Tavi Bonet, en Nats, 
els Badoses, en Vicens Gil, en Josep Roca, 
la Mireia Tresserras, la Carme Guix, la 
Núria Granados, el meu germà Joan i un 
llarg etc.

La Maranya
La Maranya va ser un intent, com deia 
al principi, de recuperar una experièn-
cia de lleure iniciada feia molt temps a 
Sant Joan que, a més, incorporà la pàtina 
de l’escoltisme que alguns de nosaltres 
havíem tingut la sort de viure a l’Agru-
pament Escolta Nostra Dona del Tura a 
Olot. 

Tant el temps que el casal el vam portar 
nosaltres com els que van venir després 
(en Josep Miquel Gòmez i companyia) , 
fou un intent de fer un casal municipal 
que ajudés a fer poble; popular: adreçat 
a tots els infants de Sant Joan les Fonts; 
i ,per sobre de tot, que fos educatiu, és a 
dir, fonamentat en uns valors i pràctiques 
que pensàvem que ens ajudaven a ser més 
persones. 

Per als maranyosos va ser un autèntic 
regal perquè ens va donar l’oportunitat de 
viure una experiència inoblidable, de fer 
amics per sempre i a mi em va aportar una 
vivència única i irrepetible.

Per acabar
Per anar acabant, ara sí, de veritat, no em 
puc estar de fer balanç d’allò que en el mo-
ment present em lliga al poble. 

D’entrada em venen al cap lligams de 
tipus pràctic: la perruqueria Mabell, on 
vinc a tallar-me els cabells; l’ajuntament 
de Sant Joan, on pago els impostos del 
vehicle. 

També penso en lligams familiars i 
afectius: anar casa dels meus pares.

I, amb l’arribada dels nostres fills, Bru 
i Genís, han aparegut lligams sentimen-
tals estretament vinculats a aquells llocs 
dels quals us parlava al principi. A ells, a 
en Bru i a en Genís, els dec el goig de tan-
car satisfactòriament el cercle que m’ha 
permès connectar de nou amb els meus 
orígens, de retornar a la cova primogènita 
i d’escalfar-me al primer foc.

Una cova, un foc, un poble que amb 
el pas dels anys el veig més bonic, més 
amable i més interessant. Un poble per 
ser-hi i estar.

I és amb aquest tancament que com a 
pregoner proclamo l’obertura de la Festa 
Major de Sant Joan d’aquest 2018. Bona 
revetlla i bones festes !!!
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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.

Dia de Reis – Representació de La 
comèdia de l’olla. 1984
Josep Cargol (1), Rosa Oliveras (2), 
Olga Verdaguer (3), Joan Timonet (4), 
Ramon Badia (5), Pere Caritg (6), 
Pere Palau (7), Dolors Vila (8), 
Marta Rubio (9), Ramon Ruiz (10), 
Esteve Domènech (11), Carme Brunsó (12), 
Xevi Brunsó (13), 

Pabordes de la Festa Major. 
Carrer Major de Santa Magdalena 
(antic carrer Juvinyà). 1935 
Josep Masllorens, fill de la Vall d’en Bas (1), 
Enriqueta Vila Quera, de Ca l’Alberta (2)
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Caramelles del Diví Pastor. 1982
Joel Rubio (1), Sílvia Serrat (2), 
Anna Gelis (4), Albert Sala (5), 
Anna Duran (6), Rosa Serra (7), 
Cristina Bruguera (8), Maria Serra (9), 
Germana Josefina (10)

Animadores del show de la NBA a Sant 
Joan. 1990
M. Àngels Costa (1), Sònia Surina (2), 
Mimi Badosa (3), Maria Riera (4), 
Raquel Mayola (5), Bibiana Rubio (6), 
Nuri Granados (7), Ibana Mayola (8), 
Dolors Serra (9), Clara Sánchez-Castro 
Bonfill (10)

Equip dels americans al show de la 
NBA a Sant Joan. 1990
Balta Perarnau (1), Ernest Sucarrats (2), 
Xevi Serrat (3), Miquel Bartrina (4), 
Pere Juanola (5), Manolo Algaba (6), 
Narcís Payola (7), Jaume Badosa (8), 
Joan Llongarriu (9), Xevi Vilanova (10), 
Fonso Font 811), Cacho (12), Josep Colom 
(14), Joan Font (15)
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