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El soroll, camí dels 25 anys (Setembre 1990 - Setembre 2015)
El proper mes de setembre celebrarem 25 anys de la publi-
cació del primer número de la revista “El Soroll de les Fonts”. 
Una efemèrida que volem celebrar amb tots els lectors, amb un 
acte que programarem a finals d’any i que servirà per recordar 
col·laboradors i articles publicats durant aquests anys, sense 
oblidar aquells que ja no hi són com l’Alfonso Lopez del Valle, 
Dani Sánchez o Joan Gutsens.
Han sigut molts els veïns i veïnes que han deixat la seva empren-
ta en forma d’articles sobre temàtiques diverses, però sempre 
amb un denominador comú: la informació local. Gràcies a tots 
ells tenim una visió global del dia a dia del nostre poble al llarg 
de tots aquesta anys: què ens passava, què ens preocupava, 
fotografies, etc. 

També volem donar les gràcies a tots els lectors per seguir-nos 
i per fer-nos imprescindibles en aquest llarg viatge que ja dura 
25 anys. Sabem que molts de vosaltres coleccioneu “El Soroll” 
des del primer numero. 

Llarga vida a la informació local.

Ens veiem pel desembre per celebrar tots junts aquesta efemè-
rida. 
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DES DE LA TAULA DE L’ALCALDE

CTRA. D’OLOT, 6       LA CANYA    972 29 21 74

Estem vivint moments de molta activitat, com no pot ser 
d’una altra manera, gràcies al poble dinàmic que tenim. 
Aquest mes de maig, també, s’han celebrat les eleccions 
municipals, que han comptat amb molta participació, con-
cretament un 63%. Una dada que demostra l’interès dels 
vilatans per prendre partit en tot allò que afecta al nostre 
municipi. 

Vull expressar l’agraïment a les santjoanenques i als sant-
joanencs que han anat a votar i, independentment del 
partit que hagin escollit, han participat activament en la 
democràcia. I alhora us convido a seguir fent ús d’aquest 
dret democràtic que ens portarà, d’aquí a final d’any a 
apropar-nos, almenys dues vegades més, a les meses 
electorals per prendre decisions que tindran molta reper-
cussió pel futur del nostre país. 

Amb els vostres vots heu decidit que el nostre equip de 
govern, de Convergència i Unió, segueixi al capdavant de 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, i ho farem amb la 
mateixa il·lusió i ganes de treballar que hi hem posat des 
del primer dia. Creiem que cal seguir fomentant la qualitat 
de vida i la creació d’ocupació, treballant per i amb les 
persones. Alhora ens comprometem a treballar pel nos-
tre poble; fomentant l’associacionisme i la participació, i 
reafirmar la garantia de bon govern que ens ha donat la 
confiança i l’experiència necessàries per fer créixer el nos-
tre municipi.

Per a nosaltres és molt important saber d’on venim, per 
tenir clar on som i cap a on hem d’anar, i per tant con-

tinuarem treballant activament amb les dinàmiques de 
bona convivència del municipi. Un govern municipal que 
posarem a disposició del President de la Generalitat i del 
Parlament de Catalunya davant el compromís de país. 

Voldria agrair-vos la vostra confiança i encoratjar-vos a tirar 
endavant el nostre projecte de poble actiu i dinàmic. Sen-
se tots i cadascun de vosaltres no seria possible! Junts 
fem un bon equip. Gràcies.

Joan Espona i Agustín
L’Alcalde

SERVEIS DE PALETA
JOSEP REIXACH I MASDEMONT

C/. Lliberada Ferrarons, 14
Tel. 972 29 05 52 - Mòbil 636 26 79 95

17857 SANT JOAN LES FONTS (Girona)

Habitacions i bar

amb servei

d’esmorzars

c. Josep Ballvè, 3
Tels. 972 29 06 07 - 972 29 06 08

17857 SANT JOAN LES FONTS (Girona)
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S’obre el Portal de transparència de 
l’Ajuntament
transparencia.santjoanlesfonts.cat

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts apropa la gestió municipal 
i farà més partícips a tots els veïns, publicant els projectes en 
curs, indicadors i els comptes de l’ens institucional a través 
del portal “El teu Ajuntament més a prop”. Es tracta d’una 
plataforma avançada, que fa un pas més en la voluntat del 
govern municipal d’implicar als vilatans en els projectes que 
s’impulsen al municipi. 
Amb l’objectiu d’aconseguir una bona gestió dels recursos 
i serveis que s’ofereixen als habitants, aquesta plataforma 
virtual assegurarà la transparència, la col·laboració i la 
corresponsabilitat, fent accessibles diverses eines de consulta 
entre les quals s’hi poden trobar els pressupostos municipals, 
indicadors de transparència, retribucions de l’equip de govern 
o les obres públiques en curs.  
La creació d’aquest portal forma part del nou projecte 
comunicatiu de l’equip de govern, per apropar-se al ciutadà, 
mitjançant diverses accions, com ara la renovació d’una nova  
agenda mensual d’activitats i notícies (que es reparteix a 
principi de mes a totes les bústies), fomentant la participació 
dels vilatans a través de les xarxes socials i les noves webs 
del consistori, i també a través de les reunions amb diverses 
entitats i associacions per a conèixer la seva opinió i inquietuds, 
entre d’altres.
El Portal de Transparència de Sant Joan les Fonts es posa en 
funcionament per acord plenari de data 9 de març de 2015, 
en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de 
la Generalitat de Catalunya, que és de caràcter autonòmic i la 
“Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno” que és de caràcter 
estatal. Pels municipis l’entrada en vigor d’aquestes lleis no és 
obligatòria fins el 31 desembre de 2015. El consistori de Sant 
Joan les Fonts l’ha considerat un instrument de transparència 
molt important de cares al compromís amb els veïns i en el 
referent a la gestió dels fons públics. Per tant s’aplicarà vuit 
mesos i mig abans d’hora. 

Eleccions del 24 de maig

Més de 1.380 santjoanencs varen votar el diumenge dia 24 de 
maig als col·legis electorals ubicats a Begudà, la Canya i Sant 
Joan les Fonts, això representa un 63% de la població. Una 
dada que han celebrat els grups polítics que concorrien als 
comicis, i que demostra que la gent del municipi s’interessa 
per tot allò que afecta al seu entorn i vol fer sentir la seva veu.  
El grup de Convergència i Unió, amb Joan Espona al capdavant, 
ha obtingut 7 regidors, i el grup de la CUP, amb Sílvia Pagès 
com a cap de llista, ha obtingut 4 regidors. Plataforma per 
Catalunya no tindrà cap regidor .

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts tanca el 
2014 amb un superàvit de 547.000 € 

El Ple de l’Ajuntament va donar compte el dimarts 19 de maig, 
de la liquidació del pressupost municipal de 2014. Per cinquè 
any consecutiu el balanç econòmic és positiu, en aquest cas 
amb un superàvit de 547.365,09 euros, i un acumulat d’anys 
anteriors de 1.205.703,08 €.
Aquest superàvit té el seu origen en una intensa aposta de 
treball orientada a l’estalvi, que ha permès reduir les despeses 
respecte del pressupost definitiu, així com també en un 
comportament positiu de determinats ingressos que han 
aconseguit incrementar els consignats al pressupost. 
L’alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona, valora molt 
positivament aquesta dada, que permet, entre d’altres, reduir 
el nivell d’endeutament de l’Ajuntament. Un endeutament 
que va ser produït per la compra i rehabilitació dels pisos de 
protecció oficial i l’adequació del seu entorn.  
Aquest resultat pressupostari positiu permetrà a l’equip de 
govern escometre al llarg de 2015 la reducció del deute 
viu, situant-lo per sota del màxim permès, sense deixar de 
banda inversions necessàries per garantir els serveis als veïns 
del municipi. Aquests projectes es duran a terme des de la 
prudència, màxima que ha vingut aplicant l’equip de govern 
actual en matèria econòmica.

Finalitzada la creació d’un nou pas de 
vianants a la rotonda de la Canya 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha finalitzat la construcció 
d’un pas peatonal a la rotonda de la Canya, un indret molt 
utilitzat diàriament pels veïns del municipi de Sant Joan les 
Fonts i que posava en perill a les persones que hi transitaven 
i als vehicles que circulaven per la rotonda, donat que els 
vianants usaven el voral de la mateixa per circular i passar 
d’una banda a l’altra.  
Els treballs han contemplat fer un pas peatonal entre la 
Carretera de les Mulleres i el camí del Terra Vermell, compactar 
el terreny i l’última capa de grava, col·locar una barana de fusta 
tractada per limitar el camí i desplaçar la cuneta de desaigua 
a l’aire lliure.  
Amb la construcció del nou pas de peatons, que enllaça 
els dos camins veïnals, es pretén millorar la seguretat en la 
circulació i facilitar el pas dels vianants d’una banda a l’altra. 

L’AJUNTAMENT INFORMA
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C A  L ’ E U G E N I

EMBOTITS CASOLANS

Botifarra negra
Botifarra perol
Botifarra d’ou

Secallona
Panxetes

Llom curat 

Llonganissa extra
Fuet
Xoriç

C. de Sant Antoni, 9
17857 Sant Joan les Fonts 

Tel. 972 29 02 05
www.embotitseugeni.com

NOTÍCIES

Èxit del Memorial Martí Soy

Gran èxit de participació en la XI edició del Memorial Martí 
Soy. En aquesta edició, per primera vegada, es va celebrar 
el memorial en dues jornades: el dissabte dia 6 de juny, 
en categoria Benjamí 2006 i el diumenge dia 7 de juny, en 
categoria prebenjamí 2007.
Per a les instal·lacions del Club Poliesportiu Santjoanenc varen 
passar més de 700 persones durant tot el cap de setmana. 
Ambdós tornejos van comptar amb la participació de diferents 
equips gironins i la presència del RCD Espanyol.
El guanyador en categoria benjamí 2006 va ser la UE Quart 
i en categoria prebenjamí l’Escola Futbol Ripollès. Tots els 
participants van ser obsequiats amb una medalla i diferents 
trofeus

Es posaran vitralls a l’Església Parroquial

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en col·laboració amb la 
parròquia, preveu posar vitralls a les finestres del presbiteri, 
la rosassa i les finestres laterals de l’església parroquial. La 
previsió és que la posada de vidrieres de colors emplomades 
suposi un canvi important en l’aspecte de la nau del temple. 
L’interior de l’església neogòtica de Sant Joan es caracteritza 
per les finestres laterals rodones i rectangulars tapades que 
l’envolten. Moltes d’elles només estan marcades i les úniques 
que tenen vidres són les del presbiteri (sobre l’altar) i les de 
la rosassa de la façana. Això no obstant, són vidres de colors 
sense cap dibuix. 
La intenció és que la nova decoració estigui basada en figures 
religioses, ja que volen que quan els vitralls estiguin posats 
tinguin un valor artístic. Per això, han avançat que seran 

formes actuals i que cada vitrall estarà dedicat a un patró o a 
un símbol religiós que tingui relació amb el poble.
Per això, l’Escola de Belles Arts i un grup important d’artistes 
del poble treballa en el projecte. La intenció és dur a terme 
el pla per etapes, i el final es preveu en un termini llarg. Això 
no obstant, els primers treballs poden no estar tan lluny. Les 
dificultats són els recursos i la complexitat de l’obra. L’església 
parroquial de Sant Joan les Fonts és un edifici singular. Es 
caracteritza pels alts murs i per les dimensions de la nau. 
Situada davant d’un turó, és visible des de la major part del 
poble i fins tot des dels límits amb les localitats veïnes.
Es pot dir que el seu campanar és tot un símbol. Va ser 
començada al voltant de 1890 pel rector Bartomeu Buch. La 
construcció del temple va coincidir amb un temps de molta 
activitat de les fàbriques Torras i Capdevila. 
En aquella època va tenir lloc la configuració del nucli antic 
del poble entorn de la plaça i els carrers de Sant Antoni i Santa 
Magdalena, separats pel pont que dóna accés a l’església.
Per fer-lo van usar greda de la zona de les Mulleres i les pedres 
volcàniques, que donen a algunes parts de l’edifici un aspecte 
únic, com si fos cremat. El 17 de novembre del 1897, les 
pluges van enfonsar una bona part de la nau.
L’any 1915, el bisbe Francesc Mas la va visitar. Llavors la nau 
central ja estava construïda, però les torres laterals, una de les 
quals és la del campanar –d’uns 30 metres– no es van donar 
per acabades fins a la dècada dels quaranta.
Mossèn Bartomeu va arribar a Sant Joan el 1890 i va tenir la 
idea de fer l’església parroquial actual. El projecte li va suposar 
que el titllessin de boig, segons es va recollir en la premsa. 
L’any 1927 va ser rellevat per mossèn Joan Figueras, queva 
continuar l’obra de l’església

Redacció
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Confirmen més bombolles de lava a Sant 
Joan les Fonts 

Tres bombolles volcàniques més han estat afegides a la que 

l’investigador Josep Oliveras va fer pública el 27 de desembre. 

Així doncs, són quatre els glòbuls d’aire petrificats que hi ha 

en el radi d’uns 7 metres a la zona del Molífondo. D’una d’elles 

ja se’n tenia constància per figurar en un llibre del naturalista 

Josep Gelabert (1859-1936). 

El descobriment de les bombolles solidificades ha atret l’atenció 

dels mitjans audiovisuals, els quals n’han fet reportatges. 

Hi ha participat el vulcanòleg olotí Llorenç Planagumà. La 

participació del geòleg ha permès descobrir que les bombolles 

procedeixen d’una capa de lava molt líquida que va emergir fa 

150.000 anys. El problema és que 20.000 anys després va 

quedar soterrada per una altra capa de lava i els vulcanòlegs 

no n’han pogut seguir la línia fins descobrir el cràter d’origen. 

La part que està al descobert deixa veure les ones de la lava 

líquida per sobre de les quals es formaven les bombolles. Ara, 

són lloses de basalt formades com un mosaic i excrecències 

semicirculars d’uns 2,5 metres de diàmetre. 

Les bombolles –segons Josep Oliveras– i la lava sortien de 

xemeneies, de les quals també han quedat testimonis. Explica 

que “la intervenció de Planagumà va permetre descobrir que 

la lava de les bombolles prové d’una erupció poc normal a 

Europa i només comparable a algunes de les illes Hawaii.

Sant Joan les Fonts aprova donar nom a una 
plaça i un carrer 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en un dels seus darrers 

plens de la legislatura passada, va aprovar donar nom 

al que ha quedat com a passatge de can Lel i plaça de la 

Cooperativa. Es tracta d’espais que van resultar de l’enderroc 

de dos edificis. En un principi els espais estaven destinats a 

una ampliació de l’Ajuntament.

Arran de la crisi econòmica i del resultat pràctic dels enderrocs, 

l’Ajuntament va decidir deixar-hi un passatge que comunica la 

carretera amb el barri vell i una plaça amb aparcaments. El ple 

va decidir per unanimitat les denominacions.

L’enllosat original del Pont Medieval 
correspon al segle XV

En motiu de les obres de remodelació del Pont Medieval 
de Sant Joan les Fonts, en una primera fase s’ha excavat 
el paviment, aixecant l’asfalt, i s’han realitzat tres sondejos 

arqueològics per comprovar les diferents capes de paviment 
existents a la construcció, des de la més actual, datada al 
segle XX, fins a l’època moderna. En les tres prospeccions 
s’ha pogut localitzar l’enllosat original del pont, datat al segle 
XV.
Maribel Fuertes, l’arqueòloga encarregada del projecte, 
exposa que el paviment original es tracta d’un empedrat de 
pedra local, de tamany mitjà i gran, disposada en pla. A partir 
d’ara, els treballs seguiran en extensió.
Dins els paviments localitzats fins al moment, d’època 
moderna i contemporània, a cada banda del pont s’hi han 
trobat uns guarda-rodes disposats a una equidistància d’un 
metre, que van estar construïts de forma rectangular. Aquests 
eren utilitzats als vorals dels camins o carreteres de pas per 
evitar que els carros, i posteriorment els vehicles, sortissin fora 
i poguessin topar amb la paret del pont. De moment s’han 
localitzat sis guarda-rodes, però es preveu que al continuar 
la recerca, en tota l’extensió del pont, se’n localitzaran en 
ambdues bandes en tota la longitud del pont.  
El projecte preveu la restauració del pont medieval a nivell 
de pavimentació, la recuperació de baranes, millora de la 
il·luminació del pont i el soterrament de les instal·lacions de 
serveis: aigua, baixa tensió, telecomunicacions i enllumenat 
públic 

Sant Joan les Fonts inverteix 121.734 euros 
en la millora de la piscina municipal 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha començat les obres 
de millora de la piscina municipal. Es tracta d’una millora 
global: instruments de filtratge, distribució del clor i el dipòsit 
de l’aigua. La previsió és que l’acció estigui acabada a finals 
de juny. La inversió de 121.734 € va ser aprovada en la Junta 
de Govern del 30 de març. 
Es tracta d’una millora de necessitat perquè la piscina data del 

NOTÍCIES
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1971. És a dir, té més de 40 anys i en tant de temps, tot i el 
manteniment i les renovacions, s’ha fet necessària una acció 
de consistència.
La piscina és municipal, però es troba dins de l’àmbit del Club 
Poliesportiu Santjoanenc, una entitat que va tenir l’origen en 
la piscina i que de manera progressiva va aglutinar els esports 
federats que es fan a la localitat. Així doncs, primer s’hi va 
adherir el futbol (1971), després el tennis (1975), el bàsquet 
(1977), el ciclisme (1983) i més tard el futbol sala, el tennis 
taula, la gimnàstica rítmica i el karate. Fa poc hi han afegit el 
pàdel, per a la pràctica del qual han fet instal·lacions.

Lluïda Cavalcada reial a Sant Joan les Fonts

El passat dilluns 5 de gener, els Reis Mags van visitar el 
municipi de Sant Joan les Fonts en la tradicional Cavalcada 
Reial, baixaren des de la muntanya de Vivers i la ruta va 
començar per la Residència Torreblanca, on van oferir 
caramels i mandarines als nostres avis i àvies. Seguidament 
van travessar el Pont Medieval des d’on els nens i nenes, amb 
els fanalets a punt, els estaven esperant. 
La ruta va continuar pels carrers principals de Sant Joan les 
Fonts fins al Monestir, on els tres Reis van adorar al nen Jesús 
i van dedicar unes paraules a tots els assistents. La Cavalcada 
va conduir els Reis fins al Pavelló del municipi, on, asseguts 
als trons, van rebre a tots els nens i nenes. Mentrestant els 
Patges Reials varen repartir coca i xocolata, i es va dur a terme 
el Concurs de Fanalets, organitzat pel Pis9, que va repartir tres 
premis, en les diferents categories d’edat. 

Sant Joan les Fonts millora la carretera de 
Rapassot 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts realitza obres de millora 
a la carretera de Rapassot, una intervenció que consisteix, en 
una primera fase, a refer el ferm del sector on hi ha més perill 
d’esllavissada. En la segona fase, es duran a terme els treballs 
de finalització de repàs de tot el ferm del sector.

Èxit en la Festa d’Hivern de l’Escola Castanyer 
de Sant Joan les Fonts 

El passat diumenge, dia 25 de gener, es va dur a terme la 
Festa d’Hivern de l’AMiPA de l’Escola Castanyer de Sant 
Joan les Fonts, organitzada conjuntament amb l’Ajuntament 
de Sant Joan les Fonts. Una festa, on també es duu a terme 
l’entrega de premis del concurs de pessebres del municipi. 
Aquesta celebració, en edicions anteriors era coneguda com 
a festa dels pessebres, i des de l’any passat s’ha decidit obrir-
la a l’escola en general i a totes les famílies dels alumnes. Fet 
que ha augmentat el grau de participació i dinamisme en la 
mateixa, obtenint més de 100 assistents en aquesta edició.  
Durant la festa hi va haver l’actuació de la petita companyia de 
l’Orfeó Popular Olotí, que van dur a terme l’obra El món màgic 
d’Alícia.
L’entrega de premis del concurs de pessebres va anar a 
càrrec d’Anna Pons, en representació de l’AMiPA, i Lourdes 
Corominas, Regidora de l’Ajuntament. En aquest concurs els 
21 pessebres participants van rebre un obsequi, que enguany 
va consistir en la fotografia dels nens i nenes amb els seus 
respectius pessebres i una maleta amb material escolar.
Per completar la jornada es va dur a terme un berenar popular 
per a tots els assistents.  

Es millora la carretera de can Janric de 
Begudà 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts millora l’estat de la 
carretera a la zona de can Janric. La mala visibilitat de la 
carretera que va a Begudà en aquest tram dificultava la 
circulació i el Torrent del Riot no permetia eixamplar la via, 
ni donar més radi a la curvatura. Per aquest mateix motiu 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha posat una escullera 
que enforteix la carretera i dóna la possibilitat d’ampliar la 
corba, oferint més seguretat a la circulació de vehicles. Amb 
la col·locació de la barana i la pavimentació, es donarà per 
finalitzada l’obra de millora d’aquest tram oferint al trànsit més 
seguretat en la conducció d’aquesta via.
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40 santjoanencs participen al Rècord 
Guinness de Bruixes de Centelles 

La colla del Ball de Bruixes i la colla Els Embruixats de 
Sant Joan les Fonts, es van concentrar amb més de 1.800 
persones guarnides de bruixes i bruixots per participar, amb 
èxit, al rècord Guinness que va organitzar el Cau de Bruixes 
de Centelles. 
1.808 persones disfressades de bruixa a la Rambla del Camp 
de l’Aigua de Centelles, en el marc de la celebració del Cau de 
Bruixes; superant el darrer rècord Guinness mundial existent, 
des de l’any 2013, que ostentava el municipi de Sort. Un dels 
testimonis del rècord, a petició de l’Ajuntament de Centelles, 
ha estat Joan Espona, alcalde de Sant Joan les Fonts, qui s’ha 
encarregat de verificar que el recompte fos correcte.  
En total uns 40 bruixes i bruixots de Sant Joan les Fonts van 
representar al municipi durant la rua de participació, i també 
al mateix recompte de rècord. Les dues colles van desfilar 
pels carrers del poble fins a arribar al recinte de recompte, on 
més tard, a l’espai de la Pista, es van dur a terme el Ball de 
Bruixes de Sant Joan les Fonts, seguit per l’espectacle dels 
Embruixats: “Conjur del gran Boc”.  

Cinquanta santjoanencs van gaudir del 
musical Sister Act  
Un autocar ple va sortir de davant de l’Ajuntament de Sant 
Joan les Fonts amb cinquanta santjoanencs disposats a 
passar una tarda d’humor i entreteniment al Teatre Tívoli de 
Barcelona. La sortida cultural, en aquesta ocasió, va escollir el 
musical Sister Act.
Dues hores de bona música, humor i una història d’allò més 
entretinguda van divertir a tots els espectadors. L’escenografia 
i el muntatge és realment impressionant i la qualitat artística 
fa que el musical resulti un espectacle terapèutic, tal i com el 
defineixen des de “El Mundo”. 

La Santjoanenca triomfa als Carnavals:

4t. Premi a Sant Feliu de Guíxols
2n. Premi a Platja d’Aro 
1r. Premi a Olot

La Santjoanenca va desfilar per les rues més emblemàtiques 
de la costa gironina, ens referim als Carnestoltes de Sant Feliu 
de Guíxols, Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, en els quals 
va participar en la categoria de carrossa gran. Amb més de 
160 participants, i una espectacular posada en escena, La 
Santjoanenca va enamorar a totes les rues on va participar 
amb la seva carrossa, que representa una gòndola veneciana. 
Els colors brillants, el glamour i la màgia de Venècia van estar 
presents en cada Carnaval, i el gran treball que es va realitzar 
durant tots els mesos previs, es va veure recompensat amb els 
premis obtinguts.  
A Sant Feliu de Guíxols es va desfilar amb un total de 50 
figurants i a Platja d’Aro, més de 150 figurants van enamorar 
al públic assistent amb les coreografies; on s’obtingué el 2n 
premi de carrossa gran. Per arrodonir el cap de setmana, el 
mateix diumenge a la tarda, van participar a la rua de Santa 
Cristina d’Aro, més conegut com el Carnaval de l’amistat, on 
el més important és la participació i la gresca, i per tant, no es 
premia a les carrosses que desfilen.  
De les 30 carrosses participants al Carnaval d’Olot, ‘Il fascino 
de Venezia’ de La Santjoanenca, va obtenir el primer premi 
amb una comparsa amb més de 150 figurants, completament 
guarnits com autèntics venecians. 
La cloenda del Carnaval a la Garrotxa va passar com cada any 
pels carrers del nucli de Sant Joan les Fonts, amb un temps 
que va acompanyar tota la jornada; al matí s’inicià el Carnaval 
Infantil amb una rua pel centre del municipi i la crema del Rei 
de Carnestoltes als paratges de Can Miquelet. Seguidament 
es celebrà un dinar popular  les pistes del Pavelló Municipal i 
moltes de les colles participants a la gran rua de la tarda ja van 
aplegar-se per començar la gresca. A les cinc La Companyia 
Pic Pic va començar la presentació del Carnaval des dels 
paratges de Can Miquelet i la Gran Rua de Sant Joan les Fonts, 
amb 600 persones de les 12 colles i comparses participants.  
El Carnaval de Sant Joan les Fonts es caracteritza per ser 
el carnaval de l’amistat, on el més important és celebrar el 
companyerisme entre colles, ballar i en definitiva passar-
s’ho d’allò més bé. I això és precisament el que van fer  les 
12 comparses participants acompanyades de la presentació 
de la Companyia Pic Pic obriren la rua els amfitrions: La 
Santjoanenca, seguits pels Titots d’Olot, la Carnavalia de la 
Garrotxa, els Alots d’Olot, la Carnavalesca d’Olot i Garrotxa, 
els Lliberats de les Preses, els Marxosos de Santa Pau, els 

NOTÍCIES
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Gínjols d’en Bas, la Casa Cultural d’Andalusia de la Garrotxa, 
els Emmaskarats d’Olot, els Marrinxos d’Olot i la cloenda 
fou a càrrec de la colla del municipi la Penya Carnavalesca 
Els S’tokats de la Canya, que enguany portaven la reina del 
Carnaval, Montse Becerra. Per cloure la festa, es va celebrar 
un sopar popular al Pavelló Municipal on hi assistiren 350 
persones i van acabar la celebració amb ball i festa a càrrec 
de FeelGood.  

Cap de setmana de Pàdel a Sant Joan les 
Fonts 

El dissabte 28 de febrer es va celebrar un Torneig de Pàdel 
a les pistes del Pavelló de Sant Joan les Fonts  amb una 
americana normal i mixtes de tres hores acompanyades d’un 
bon esmorzar; on els guanyadors van ser l’Albert i l’Adrià 
Quintana.  
El diumenge 1 de març amb la participació de 15 parelles en 3 
categories diferents, es van jugar partits durant tot el dia, amb 
una calçotada i carn a la brasa per dinar. Els guanyadors en 
mixtes varen ser Jordi Adam i Mireia Solà, en Or Masculí Albert 

Casals i Sergi Roca, i en Or Femení Jasmina Abdela i Mireia 
Solà. Va ser una jornada esportiva fantàstica acompanyada 
d’un clima immillorable.  

Deu Anys del Guateque de Ràdio Sant Joan

Aquest any Els Corbs Negres i Los Tres Sudamericanos, eren 

les formacions invitades en aquesta festa que rememora i 

recupera el que varen ser els Guateques dels seixanta amb els 

artistes originals.  

A dos quarts de sis de la tarda, l’hora que es feien els 

guateques i amb el pavelló d’esports gairebé ple, Els Corbs 

Negres, obrien la festa amb un extraordinari repertori i amb 

el públic totalment entregat, ballant amb els millors èxits de 

la dècada dels seixanta, tant instrumental, com cantant, que 

interpretava la formació de FANS.   

A la mitja part, i mentre es feia el canvi de grup, Josep Roca 

director de Ràdio Sant Joan i els membres del programa 

Entre amics donava les gràcies per la bona resposta del 

públic assistent: Agraint la col·laboració de l’Ajuntament, 

i la col·laboració amb l’associació FANS. Seguidament 

Jordi Sellas, president de l’associació, presentava al grup, 

Los Tres Sudamericanos els quals venien exprés Los Tres 

Sudamericanos nascuts al Paraguai, varen aparèixer al mon 

artístic a finals dels anys cinquanta, interpretant cançons amb 

lletres senzilles, divertides i enganxoses, que encara ara son 

protagonistes a totes les festes, Me lo dijo Pérez, Pulpa de 

Tamarindo, Cartagenera entre molts altres temes comercials, 

juntament amb versions del folklore sud-americà, adaptats per 

ballar. Ells varen ésser els grans protagonistes del programes 
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musicals de la televisió en blanc i negre dels seixanta i a més, 

a més, habituals guanyadors dels diversos festivals d’estiu 

d’aquella època. 

Alma María, Johnny i Dario, els components originals de la 

formació Los Tres Sudamericanos (Dario s’incorporà al grup 

en els anys 80) apareixien a l’escenari del Guateque, que, 

tot i que els anys no han passat en va, encara conserven 

aquell ritme divertit i distès que sempre els ha caracteritzat, la 

professionalitat que ha donat les més de cinc dècades en els 

escenaris, va fer que connectessin d’immediat amb el públic, 

cantant i ballant tots els temes que tocaven. Un dels moments 

més entranyables va ser quan varen interpretar la cançó El 

vuelo 502 una de les cançons mes comercials dels seixanta, 

la que posava de manifest, unes vacances a Mallorca, anant-hi 

en avió, al finalitzar el tema, demanaren un minut de silenci, 

per l’accident aeri dels Alps, un minut que tothom va seguir 

rigorosament, creant  un clima i un sentiment  de respecte amb 

un impressionant silenci absolut durant aquells instants. La 

festa va continuar amb tots els èxits que els varen fer famosos.  

Tothom es va divertir molt i sens dubte ha sigut un altre èxit en 

aquest Guateque de Ràdio Sant Joan, que ja fa deu anys que 

és la primera festa de primavera, amb musica dels seixanta i 

que amb la col·laboració de l’Associació FANS, presenta els 

artistes originals d’aquella època. D’aquesta manera, hem 

pogut gaudir d’artistes com els desapareguts José Guardiola, 

Tony Ronald, Lorenzo Santamaria, Karina, Los Mismos, Los 

Diablos, Los Sirex, La Nova Tinca, Els Volcànics, Els Corbs 

Negres i ara Los Tres Sudamericanos. Un autèntic Guateque  

on tots els amants de la muúsica d’aquella dècada poden 

ballar i escoltar en directe, la música que més els hi agrada i 

amb els intèrprets originals.

60 participants a la caminada dels Torrents
 
La Caminada del barri dels Torrents es va celebrar sota 
un temps immillorable. Un èxit de participació a la marxa 
d’enguany, que va comptar amb 60 inscrits.  
Es va sortir des del Barri dels Torrents i la caminada va passar 
per Santa Eulàlia de Begudà, on els esperava un magnífic 
esmorzar per recuperar forces i tornar cap a Sant Joan 
les Fonts. Un total de 12 km de paratges amb una bellesa 
significativa, com tot l’entorn natural de la Garrotxa. Un plaer 
per tots els sentits. 
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Plantada de flors dels alumnes de l’Escola 
Castanyer i dels Amics de la Flor

Els alumnes de P5 de l’Escola Castanyer de Sant Joan les 
Fonts i els voluntaris de l’Associació els Amics de la Flor van 
ser els responsables de dur a terme la primera de les activitats 
de “Sant Joan les Flors”. L’acte va consistir en una plantada de 
flors i herbes aromàtiques als parterres del Parc de les Olors al 
sector del jardí del monestir santjoanenc.  
Durant la matinal els nens i nenes van poder conèixer les 
propietats de les diferents plantes que estaven treballant, el 
procés del trasplantament i la plantació de noves plantes.  
La valoració de l’activitat, per part de l’escola, els avis i àvies 
voluntaris i l’organització va ser molt positiva, ja que no només 
es va contribuir a embellir el municipi santjoanenc, sinó 
també a potenciar l’ús d’herbes aromàtiques i remeieres molt 
comunes al nostre territori, tot motivant el coneixement envers 
aquestes per part dels nens i les nenes, afavorint el respecte 
i l’estima d’aquests envers l’important patrimoni floral de la 
nostra terra. 

El passat dissabte, dia 16 de maig es va 
inaugurar l’exposició de quadres d’Eudald 
Camps, Pinzellades del passat. 

Una cinquantena de persones van assistir a l’acte d’inauguració, 
de l’exposició de quadres de l’artista Eudald Camps. Tots els 
assistents van quedar molt contents i agraïts amb la bona acollida 
que s’ha donat als quadres a través de la sala d’exposicions del 
Castell Estada Juvinyà. 
Els parlaments de les filles van ser molt emotius i van recordar 
les dificultats del seu pare per poder pintar, tot explicant la difícil 
decisió que va haver de prendre, seguir pintant, un ofici que no 
donava massa, o fer de flequer per alimentar la seva família. 
Des de l’Ajuntament la regidora de Cultura va fixar l’atenció 
en els colors dels paisatges, en l’expressió de temàtiques 
i els sentiments propers a la població santjoanenca, en la 
importància d’exposar els sentiments, d’explicar-nos cap als 
altres, de compartir emocions... Els paisatges vius, propers, 
ens recorden una vida passada molt coneguda per tots els 
santjoanencs.  

39è acte d’Homenatge a la Vellesa, amb més 
de 300 assistents 

La Festa d’Homenatge a la Vellesa és una trobada que se 
celebra cada any, a Sant Joan les Fonts, des del 1976. Amb 
ella es vol retre homenatge a tots aquells veïns i veïnes que 
tenen més de 64 anys d’edat. La festa s’organitza des de 
l’Ajuntament del municipi, amb la col·laboració dels Casals de 
la Gent Gran de la Canya i Sant Joan les Fonts.  
Les celebracions van començar amb la missa a l’església 
Parroquial, seguidament el dinar de germanor al Pavelló, servit 
pel grup de joves del poble. Durant el mateix, es va fer entrega 
a cada un dels assistents de la tassa commemorativa, un 
obsequi que consisteix en una tassa personalitzada, enguany 
amb la fotografia de l’església de Santa Eulàlia de Begudà. 
Anteriorment s’havien repartit tasses amb el Monestir, l’Estada 
Juvinyà i el Pont Romànic. Una col·lecció que poden anar fent 
amb el patrimoni històric i cultural del municipi de Sant Joan 
les Fonts. 
Al finalitzar el dinar, es va posar a disposició de tots els 
assistents el trenet Tricu Tricu per acompanyar-los fins al 
Monestir on es celebrà una audició de sardanes envoltada de 
la mostra floral del Sant Joan les Flors i la gravació en directe 
del programa televisiu 1món.cat al davant del Monestir.  
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XXVIII Jocs Florals. Abril 2015

Els  components de la comissió de llengua i biblioteca varen 

valorar els poemes participants a l’edició d’ enguany dels Jocs 

i varen decidir:

Atorgar un lot de llibres a cada un dels grups participants de 

P-3 fins a 6è, valorant els treballs que ens han presentat.

En la categoria ANIMALS DE LA SELVA, es van  atorgar els 

següents premis:

A 1r. La poesia anomenada

L’OLAF, de l’Amanda El Haoulani Galdeano.

A 2n. La poesia anomenada

EN DORAEMON, d’en Jan Orri Torrent.

Per la categoria Animals Aquàtics, els treballs premiats són:

A 3r A La poesia 

A LA BUTACA M’ENGANXARÉ, de la Thaís Gil Ventura

A 3r. B La poesia

LA PEL·LÍCULA FROZEN, de la Tura Masias Vidal

A 4t. La poesia

AMISTAT AL CINEMA, Júlia Plana Freixes

Per la categoria Animals Voladors, els treballs premiats són:

A 5è La poesia

MATILDA LA BRUIXETA, de la Maria Rubio Puigvert .

A 6è La poesia

EL MÓN DEL CINEMA, de la Maria Serra Verdaguer.

Els Amics de la Flor de Sant Joan les Fonts 
visiten el Parc de les Olors de Riells del Fai
 

L’Associació dels Amics de la Flor varen visitar el Parc de les 

Olors de Riells del Fai, una sortida inclosa dins el programa 

d’actes del mes de maig, durant el Sant Joan les Flors.  

El que es pretenia a través d’aquesta sortida era conèixer el 

primer Parc de les Olors que es va crear. Des de fa un temps 

a Sant Joan les Fonts s’ha creat un Parc de les Olors i formem 

part de la Xarxa de Parcs de Catalunya, i aquesta sortida, ha 

servit per veure com tracten les plantes i els tallers en aquest 

Parc pioner. 

Més de quaranta participants de l’agrupació d’Amics de la 

Flor van participar en les activitats programades durant la 

jornada: començant per un taller de preparació de repel·lent 

de mosquits, on ells mateixos van recollir  les plantes i van 

elaborar l’ungüent. Seguidament van realitzar un taller de cuina 

amb herbes i una visita a tots els espais del Parc, i finalment 

van celebrar un dinar de germanor amb les herbes remeieres 

com a ingredient protagonista. 

Aquesta sortida va ser molt ben valorada per la Regidora de 

Promoció i Turisme, Anna Serra, que va destacar que servirà 

millorar els serveis que s’ofereixen a dia d’avui al Parc de les 

Olors de Sant Joan les Fonts i també va afirmar que en breu 

és possible que es programi una nova sortida en algun altre 

Parc de les Olors de la Xarxa, per l’èxit obtingut en aquesta 

primera excursió.
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Sant Joan les Flors acull més de 1.500 
visitants 

S’ha dut a terme una nova edició del Sant Joan les Flors a 
Sant Joan les Fonts. Més de 1.500 visitants, més de 100 
instal·lacions i muntatges florals, més de 50 voluntaris i un 
gran nombre d’empreses de flor i planta de la Garrotxa és el 
resum d’una gran exposició de flors plantes i bonsais que any 
rera any emplena els carrers centrals del poble de Sant Joan 
les Fonts. 
El gran esforç que les entitats, associacions, voluntaris, 
particulars i personal de l’Ajuntament duen a terme durant 
molts mesos s’ha pogut veure a cadascun dels muntatges que 
es localitzaven a carrers, places, monuments, i fins i tot fonts 
del municipi. 
Creacions inèdites, efímeres, de gran bellesa i color s’alternaven 
amb materials reciclats que feien de suport a flors de totes 
menes. Des dels més petits fins als més grans han participat 
en una activitat que ajunta grups de totes les edats amb gran 
estima pel món floral. Cadascun dels equips que han treballat 
en els diferents muntatges i activitats del Sant Joan les Flors 
ha valorat molt positivament la mostra d’enguany, en la que 
ha destacat la visita del programa 1món.cat, el diumenge a la 
tarda, amb l’emissió en directe des de la plaça del monestir 
romànic de Sant Joan les Fonts, on van haver-hi intervencions 
dels Amics de la Flor, dels Bonsais, els Embruixats de Sant 
Joan les Fonts i el Ball de Bruixes, i la companyia La Fada 
Verda amb l’espectacle de Dones d’Aigua d’enguany.  
Així mateix, les xerrades i tallers, l’exposició de bonsais, única 
a la comarca, l’exposició del castell de Juvinyà de l’artista 
Eudald Camps, les passejades amb el trenet Tricu Tricu, la 
Desfilada de Moda i Confecció de l’Institut la Garrotxa, amb 
creacions insipirades en el món floral i moltes més activitats 
han aportat vida i dinamisme a la mostra. 
Des de l’organització es valora molt positivament la mostra 
d’aquest any, en la qual s’han recordat els 20 anys de vida 
de l’activitat, que en el seu dia va iniciar l’Associació de 
Comerciants de Sant Joan les Fonts amb un concurs floral. 

Èxit de participació a la Marxa solidària St. 
Joan les Fonts

La marxa solidària celebrada el passat dijous 28 de maig a 
Sant les Fonts va ser un gran èxit. Varen participar 30 persones, 
aportant una quantitat important d’aliments frescos pel BANC 
d’ALIMENTS de la Comarca de la Garrotxa (Càritas). 

5 equips del CP Santjoanenc visiten la ciutat 
esportiva del RCD ESPANYOL 

El passat dissabte 30 de maig cinc equips del futbol base del 
Club Poliesportiu Santjoanenc van visitar la ciutat esportiva 
Dani Jarque del RCD Espanyol, per disputar diferents partits 
de futbol i gaudir d’una jornada completa.  
Després dels partits, varen dinar plegats dins la mateixa ciutat 
esportiva i tot seguit van gaudir d’un bon partit de Copa 
Catalunya de l’infantil A de l’Espanyol.  
En total es van desplaçar tres autocars amb 140 persones. 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
completa, amb la cessió gratuïta de l’ermita 
per part del Bisbat de Girona, el conjunt 
arquitectònic de Montrós. 

El Bisbat de Girona i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts van 
signar, davant notari, el passat dimarts 19 de maig, el conveni 
de cessió a títol gratuït de la propietat de l’ermita de la Mare 
de Déu de Montrós que pertanyia a la parròquia de Begudà.  
La resta de la finca, havia ja estat cedida gratuïtament a l’any 
2012. En aquesta, a part de de l’ermita, s’hi poden trobar 
diverses construccions ruïnoses com el Castell de Montrós, 
vestigis de la Torre de l’Homenatge i la Torre de l’Estada. 
L’alcalde del municipi, Joan Espona, estava molt interessat 
en l’adquisició en què tot el conjunt arquitectònic de Montrós 
fos propietat de l’Ajuntament, per tal de poder, a partir d’ara, 
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buscar recursos públics que progressivament recuperin 
aquest patrimoni tan rellevant per la cultura i la història del 
municipi. 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts executa 
les obres de millora de l’entorn de la plaça 
Major, amb un estalvi global del 28%, reduint 
en conseqüència les aportacions veïnals en 
concepte de CCEE 

Les obres de la plaça Major de Sant Joan les Fonts, finalitzades 
el passat mes de maig, havien estat pressupostades en 
gairebé 338 mil euros, una xifra que s’ha vist considerablement 
reduïda. 
L’estalvi ha estat possible gràcies al fet que l’obra s’ha executat 
directament a través de l’empresa municipal Hàbitat Sant Joan 
les Fonts. A pesar de que la subvenció definitiva de PUOSC 
de la Generalitat ha esta menor, s’ha pogut estalviar al voltant 
d’un 28% respecte del pressupost inicial. 
Aquesta disminució del cost ha permès reduir en 42 mil euros 
les quotes que havien d’aportar els veïns. L’alcalde, Joan 
Espona, exposa que aquesta dada confirma la intenció de 
l’Ajuntament de fer molta més obra de la que estava prevista 
en el projecte inicial, però reduint al màxim possible l’aportació 
econòmica dels veïns.

Es reubiquen els desfibril·ladors de Sant Joan 
les Fonts per tal de fer-los més accessibles a 
la població

En total s’han reubicat els dos desfibril·ladors del municipi. 
Les noves localitzacions passen a ser l’exterior de l’Associació 
Esportiva la Canya i la plaça Major de Sant Joan les Fonts.
El desfibril·lador de la Canya, fins al moment, estava instal·lat 
a l’entrada de les instal·lacions, però s’havia detectat el 
problema que quan el centre esportiu  tancava no es podia 
accedir a l’aparell des de l’exterior. Per tant s’ha pres la decisió 
d’ubicar-lo en la mateixa Agrupació Esportiva, però a l’exterior, 
per facilitar-ne el seu accés les 24 hores del dia.

El segon desfibril·lador havia estat ubicat dins les instal·lacions 
esportives del Club Santjoanenc. Una localització que 
presentava el mateix problema que el recinte esportiu de la 
Canya al romandre tancat a la nit, i amb l’agreujant que estava 
allunyat de les zones més habitades. Per tant, s’ha decidit 
reubicar-lo al bell mig de la plaça Major facilitant l’accessibilitat 
a tots els vilatans. D’aquesta manera, i en cas d’una emergència 
per una aturada cardíaca,  s’aconsegueix escurçar el temps 
màxim recomanable des que ha ocorregut l’aturada cardíaca.

Existeix una APP anomenada DEACAT, de Dipsalut (Diputació 
de Girona), on podeu trobar les ubicacions de tots els 
desfibril·ladors instal·lats a la província de Girona, així com el 
manual d’ús i facilita la trucada al 112.

Ca la Quima acull part de l’exposició sobre el 
comerç de Sant Joan

L’aparador de l’antiga botiga de ca la Quima de Sant Joan 
les Fonts s’ha convertit en una exposició sobre com eren les 
botigues de les dècades dels anys 50 i 60 del segle passat al 
poble, promoguda per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament. És 
un format reduït de l’exposició que es va poder veure al Molí 
Fondo l’any passat i que es va tancar definitivament el mes de 
març passat.
L’exposició, realitzada per la santjoanenca Dolors Anglada, 
analitza com era la vida comercial dels principals carrers 
del poble de Sant Joan les Fonts i pinta l’ambient comercial 
que hi havia anys enrere. Amb imatges antigues, objectes de 
les botigues i moltes anècdotes viscudes, els santjoanencs 
recordaven com van néixer, créixer i desaparèixer o seguir les 
més de 50 botigues que hi havia al poble.
Ara, als aparadors de l’antic comerç del carrer Santa 
Magdalena, es podrà veure, de manera permanent, un 
resum del que va ser aquesta emblemàtica botiga, i també 
els objectes que venia i les persones que la van portar, tot 
recordant també com era l’estètica dels carrers del poble.
De fet, l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ja fa temps que han 
iniciat una línia de suport a persones del poble que treballen 
per recuperar la memòria d’aspectes concrets del municipi. 
Se n’han fet per exemple de l’escola o de les festivitats. 

Mor Lluis Badosa i Conill

El pintor santjoanenc Lluís Badosa i Conill va morir a l’edat de 
70 anys a Bilbao. Aquest artista nascut al nostre municipi havia 
exposat en diverses ocasions a la comarca i també arreu de 
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la Península, havia participat en congressos internacionals i 
havia publicat en diverses ocasions en revistes d’art, indústria, 
tecnologia i societat Fabrikart. Des dels anys 70 residia al 
Bilbao, al País Basc, on era Catedràtic de Pintura de l’Escola 
Superior de Belles Arts de la ciutat.
Des de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts s’ha volgut posar 
de manifest la vinculació de Badosa amb el poble i el gran 
reconeixement de la seva obra. Ha estat una persona que 
malgrat viure a Bilbao, ha col·laborat i s’ha preocupat pel que 
passava al seu poble natal o venia diverses vegades a l’any.
Un amic de Luis Badosa Conill, deia que “parlava castellà, 
comptava en català y pensava en basc”. 
Quan Badosa es va instalar a Bilbao (en una casa del barri 
de San Francisco que mai abandonaria), va tenir la sensació 
d’entrar a viure dins una fàbrica. Aquell paisatge febril va infliuir 
en la seva pintura, però també en la seva tesis doctoral, que 
analitzava la influència de les formes industrials en l’art de la 
primera meitat del segle XX.
La seva vida professional a Bilbao va donar per molt; Va dirigir 
nombroses tesis doctorals i va formar part de tribunals, tant 
de tesis com de titularitats i càtedres; però si alguna cosa 
va caracteritzar la seva llarga trajectòria com a professor de 
la Facultat de Belles Arts és la impartició ininterrumpuda de 
l’assignatura de Pintura I, des de 1970 fins el 2014, quan es 
va jubilar als 70 anys. “Donar classes m’ha permès estar en 
contacte amb una juventut que sempre aporta alguna cosa, i 
que t’obliga a posar en solfa molts conceptes. Si no els hagués 
hagut d’ensenyar no els hagués posat en clar”, deia amb un 
accent en català que mai havia perdut.
 Segons els seus companys d’universitat, “Luis Badosa ha 
sido un profesor carismático, peculiar, apasionado, inteligente, 
abierto, ingenioso y flexible. Docente valorado y cercano, 
favoreció y animó con su apoyo y dirección a todos los que se 
acercaron a él. La Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU era 
una parte muy importante de su vida. Sus alumnos y alumnas, 
y toda la comunidad universitaria, sin duda, le echarán de 
menos.”

Molta participació a la festa del Roser de 
Sant Joan les Fonts

La festa del Roser de Sant Joan les Fonts s’ha celebrat un 
any més amb la complicitat de tots els veïns i visitants del 
municipi que han pogut gaudir d’un gran nombre d’activitats 
ben diverses. Destaquen el concert de Els Pets o el Teatre 
d’en Joan Pera i la Lloll Bertran que van omplir de gom a gom 
el pavelló d’esports. Però una de les activitats més originals 
i novedoses va ser l’exposició de Playmobil en el marc de la 
presentació de la reforma de la rectoria. Aquesta exposició 
es va complementar amb una festa infantil i un taller de 
biketrial just al costat, la qual cosa va afavorir la presència de 
nombroses families.
La Comissió de festes valora molt positivament l’alta 
participació d’aquesta festa així com la col·laboració de les 
entitats del municipi com l’Escola de Belles Arts, la Coral 
Aiguaneix o la companyia de teatre de Sant Joan, entre 
d’altres. Precisament aquesta darrera, va estrenar l’0bra El 
venedor de coca al Centre Sociocultural amb més de 300 
persones i opinions molt positives.
Malgrat les previsions meteorològiques i alguns plugims 
esporàdics de poca intensitat, tots els actes es varen poder 
celebrar tal i com estava previst i en els llocs programats. La 
Comissió de festes ja està preparant els actes de la festa major 
del mes de juny. Ara, és la Comissió de festes de la Canya  
qui pren el relleu per celebrar la seva festa el cap de setmana 
vinent. 

Èxit total en l’acte central del Desembre 
Cultural de Sant Joan les Fonts

Es presenta el llibre Les 256 fonts de Sant Joan les 
fonts davant de 400 persones

El passat dissabte, dia 20 de desembre, es va dur a terme 
l’acte central del Desembre Cultural a Sant Joan les Fonts. El 
Monestir va aplegar fins a 400 persones durant la tarda, que 
començava amb una benvinguda per part de la periodista 
i cantant santjoanenca Clara Sánchez-Castro Bonfill. La 
introducció es va centrar en un breu comentari sobre la bellesa 
del patrimoni santjoanenc, en especial les fonts naturals i 
municipals, espais de reunió d’amics i familiars. Clara Sánchez 
va tenir unes paraules de record de la seva pròpia relació amb 
les fonts d’aigua i amb el poble on va néixer i viure durant la 
seva infantesa i joventut.
Tot seguit es va poder veure un vídeo que servia d’introducció 
a la presentació del llibre Les 256 fonts de Sant Joan les Fonts 
dels autors locals Manel Soler i Josep Oliveras. Els autors van 
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parlar sobre el procés de creació del llibre, el temps de recerca, 
la trobada amb les persones col·laboradores que donaven 
un cop de mà en la localització de les fonts, les dificultats a 
l’hora de localitzar certes fonts perdudes, i la paciència que 
requereix un treball de recerca com aquest. Van donar les 
gràcies a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts i, especialment, 
a totes les persones que han donat un cop de mà per poder 
realitzar aquest recull.

A continuació es van presentar els nous productes de dos 
productors santjoanencs. Fermí Corominas ens presentà la 
botifarra medieval, extreta d’una antiga recepta que va ser 
localitzada per Pep Nogué, cuiner i amic de Corominas. Jordi 
Vilarrasa ens presentà la botifarra amb trompetes de la mort. 
El productor va explicar com, segons la temporada de l’any, 
completa la tradicional botifarra amb els bolets que es poden 
trobar segons l’època de l’any. Ambdós productors viuen i 
treballen a Begudà, tot i que també tenen parada a la plaça 
mercat d’Olot.

Per concloure les presentacions, Clara Sánchez dugué a terme 
un petit concert de nadales de tots els temps. Conclogué l’acte 
l’alcalde del municipi, Joan Espona, donant les gràcies a tots 
els assistents, als autors del llibre, a la mestra de cerimònia i a 
totes aquelles persones que, amb la seva dedicació i voluntat, 
contribueixen a divulgar el patrimoni santjoanenc, tot motivant-
ne el seu coneixement i posada en valor. També va recalcar la 
feina que es fa des de l’Ajuntament per preservar el patrimoni 
històric amb les millores que s’han dut a terme al Monestir i al 
seu entorn.

Ràdio Sant Joan visita RAC1

El divendres 22 de maig, els locutors i col·laboradors de Ràdio 
Sant Joan varen visitar el programa Versió Rac1 de RAC1 que 
dirigeix i presenta Toni Clapés. Durant tres hores varen assistir 
de públic al programa i posteriorment varen poder parlar 
i fotografiar-se amb tots els locutors. La visita va permetre 
promocionar Sant Joan les Fonts a les portes del cap de 
setmana de la mostra de “Sant Joan les FLORS”. L’expedició 
santjoanenca va anar a RAC1 amb un tortell de pastisser i una 
coca de brioix gentilesa del forn de pa Vicenç Vidal.

Joan Vila (Quetxa) guardonat amb una 
medalla de l’Esport

El Pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a Girona 
va acollir el passat divendres 5 de juny una nova edició de 
les Medalles de l’Esport. Entre els quinze guardonats d’aquest 
2015 hi havia 2 garrotxins, entre els quals el santjoanenc Joan 
Vila, més conegut com “en Quetxa” que ha dedicat bona 
part de la seva vida desinteressadament al Clup Poliesportiu 
Santjoanenc. 

El projecte “Un Somni per un altre” a punt 
per veure la llum

L’escriptor i blocaire garrotxí Joan Llensa coedita amb 
l’editorial Otros Mundos una antologia benèica en benefici del 
nens necessitats. Un projecte carregat d’il·lusió i passió per les 
lletres del qual ben aviat podrem gaudir i alhora contribuir en 
una bona causa.
El compendi, que portarà per títol Somnis, és un recull de 
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contes de fantasia, ciència ficció, terror... Històries romàntiques, 
d’aventures o eròtiques. Més d’una vintena de destacats 
autors del panorama literari actual ens regalen el millor d’ells 
mateixos encapçalats per un pròleg de la poetessa Sofía Rhei.

Tot l’equip que ha treballat en el projecte ho ha fet 
desinteressadament i sense rebre cap remuneració 
econòmica, i els beneficis de la venda del llibre aniran 
íntegrament destinats a ajudar a complir alguns dels somnis 
dels més petits fent el donatiu a “Médicos sin fronteras”.

Alguns dels autors que participen en l’antologia són: Isabel del 
Río, Marcelo Mazzanti, Sílvia Tarragó, Albert Valls, Albert Calls, 
Anabel Botella, Teresa Roig, Xavier Borrell, Ángeles Doñate o 
Inés Macpherson, entre altres.

El relat del garrotxí Joan Llensa està ambientat a Sant Joan les 
Fonts durant la nit més màgica de l’any i en un dels actes més 
emblemàtics del poble: la nit de les dones d’aigua. Un conte 
ple de màgia i fantasia amb un toc de realitat i les traces de 
terror a què ens té habituats l’autor.

Així comença Vora el riu, el conte de Joan Llensa:

“El cel clarejava amb una lluïssor sinuosa com braços en 
flames. Feia poc que encara era negra nit, i un mantell de 
foscor pintava la nit més curta de l’any. La més màgica. Era 
una nit que predisposava a les il·lusions, a les llegendes, a 
les esperances d’una vida millor dipositades en un encanteri 
d’amor a la llum de la foguera. Cadascú amb la seva peculiar 
visió d’un futur desitjat o somniat. I alguns, fins i tot, disposats a 

arriscar-ho tot, i a mirar la mort cara a cara, per tal d’alliberar-se 
complint el seu somni particular.
Aliè a tot, el cabalós riu seguia el seu camí mentre el fang feia 
desaparèixer tot rastre de color. Es movia per sota l’aigua com 
una serp, lliscant invisible i silenciosa.”
El llibre s’editarà en català, castellà i anglès, i estarà a la venda 
a internet i a les llibreries amigues que vulguin col·laborar en 
la causa.
A més, l’edició ebook del compendi serà de descàrrega 
gratuïta.
Es preveu el llançament per a final d’estiu.

Per qualsevol dubte us podeu dirigir al correu de l’editorial 
otrosmundoseditorial@gmail.com   
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El Club Poliesportiu Santjoanenc 
dóna gràcies als socis i voluntaris 
que el fan possible.

El Club, com cada va any, va creixent per tal de donar cabuda 
i resposta a tothom i a totes les necessitats. 

- Tenim 8 equips de futbol, on hi juguen 98 esportistes.
- Es porta a terme, anualment, un gran torneig de futbol base, 
dins el Memorial Martí Soy.
- 9 equips de bàsquet donen joc a 96 nois i noies.
- Un equip de natació amb 22 nedadors.  
- En les nostres instal·lacions es porta a terme un Campus de 
Futbol que acull a uns 100 nens / setmana durant tot el juliol.
- Aquest estiu s’iniciarà un Campus de bàsquet.
- S ‘està potenciant el gimnàs del Club, tant en l’ús de la sala 
de màquines, com en l’increment d’oferta de classes guiades: 
Gimnàstica de manteniment, Dansa, Zumba, i Spining.
- Obrim la piscina al soci, des de mitjans de juny a primers de 
setembre.
- Es porta a terme una caminada popular anual, per setmana 
Santa, on aquest any vam arribar als 160 participants.
- Mantenim les pistes de tennis i pàdel, per a l’ús tant del soci 
com del públic en general.

Per tal de dur a terme tot això i mantenir les instal·lacions 
en les condicions òptimes, tant per a la pràctica de l’esport 
com pels familiars i acompanyants que vénen a gaudir-ne, 
comptem amb l`ajuda d’uns 900 socis, de les quotes dels 
esportistes, d’ajuts de l’Ajuntament (tant en el cost diari de les 
instal·lacions, com de millora d’ equipaments com és el cas del 
camp de futbol-7, i de les millores de la piscina), ajuts socials 
com quines i números de loteria, però , tot i això, aquest club 

no podria tirar endavant  sense els voluntaris.
Per sort, en aquest club com en molts d’altres, en tenim molts 
i bons de voluntaris. Uns fan d’entrenadors, altres ajuden a 
mantenir les instal·lacions, alguns ens posen anuncis a canvi 
d’una quantitat econòmica que sempre ajuda. Hi ha els que 
vénen a marcar el recorregut de la caminada, els que fan de 
delegats dels equips, els que ajuden en actes com quines, 
memorials, dinars populars,..., i fi ns i tot n’hi ha uns que de 
manera totalment altruista es reuneixen, treballen i rumien, en 
forma de junta de futbol, de bàsquet, i esperem que, en breu, 
de natació, per ajudar al Club a tirar tot això endavant.
Ara, es parla d’activar una normativa a nivell espanyol, que 
sota el nom de “regulació dels voluntaris esportistes“, intenta 
aplicar un impost recaptatori sobre els clubs, controlar-los 
els ingressos i despeses, i penalitzar aquelles aportacions 
econòmiques que es donen, als entrenadors i altres voluntaris 
a canvi del seu temps, despeses en desplaçaments, temps 
en què es preparen entrenaments o recerca d’informació,... 
Si s’acaba aplicant aquesta normativa, signifi carà que tant el 
cost de la pràctica de l’esport, com del manteniment de les 
instal·lacions s’incrementarà, repercutint negativament, tant en 
la quota d’esportista com en la de soci, i només per haver de 
pagar un nou impost a l’Estat.
Com podeu comprovar, rellegint on enumero a tothom que 
ens ajuda, no hi trobareu a l’Estat enlloc, ja que els ajuts a 
l’esport que eren pocs, degut a la crisi, han quedat en res. 

Des de la junta del Club, només ens queda dir, gràcies als 
voluntaris, socis i esportistes o familiars. Intentarem que 
aquesta nova normativa ens afecti el mínim i el més tard  
possible. No estem disposats a que el cost de la pràctica de 
l’esport s’incrementi, només perquè a algun polític d’algun 
govern, li doni la gana.

Entitat concertada amb la Generalitat de Catalunya. 
Departament de Benestar Social i Ciutadania, 

registre d’entitats D14176.

Serveis autoritzats:
- Places públiques i privades
- Servei d’Ajuda Domiciliària (S.A.D.) amb núm. de registre S01255.
- Residència Assistida amb núm. de registre S04316.
- Centre de Dia amb núm. de registre S04254.

C/ Sant Pere, 20 
Tel. 972 29 22 44 · Fax: 972 29 04 14

e -mail: gerencia@torreblancaresi.com
17857 SANT JOAN LES FONTS 

(Girona)C/ Paperera Torras, s/n - Sant Joan les FontsC/ Paperera Torras, s/n - Sant Joan les Fonts

Horari:
de dilluns a dijous de 5:30h a 23:00h

divendres de 5:30h a 1:00h 
dissabte de 9:00h a 1:00h 
diumenge de 9:00h a 21h

bar
la piscina
sant joan les fonts
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ESPECIAL 25 ANYS

25 aniversari del Soroll de les Fonts

Fa 25 anys, a les pàgines del Soroll de les Fonts:

Un quart de segle no és poca cosa, i el Soroll ha anat relatant 
l’actualitat del nostre municipi gràcies a la col·laboració de 
veïns i veïnes que han sigut fidels a la veritat de tot el que 
passava. Gràcies a tots ells, hem conegut l’actualitat més 
propera i podem gaudir del record detallat de tot allò que ha 
anat passant durant tot aquest temps.

Número 1: setembre 1990

Director: Xavier Valeri
Sotsdirector: Raquel Castrillo
Disseny: Nuri Gussinyer
Publicitat: Josep Rull

Anuncis: Bar-Piscina Corrales, Banca Catalana, Reparació de 
l’automòbil Joan Vila, etc.

Editorial de l’alcalde Irvin Sala
Articles destacats:
“Els afloraments basàltics del riu Fluvià”, de Jordi Espadalé
“L’Estada de Juvinyà”, de Marta Prat
“L’excursió”, de Xavier Valeri
“Els lliris de Van Gogh”, de Francesc Xavier Gómez
“Entrevista a Mimi Badosa”, de Raquel Castrillo i Carme Vila
“La Sebastiana”, de Josep Maria Castellet
“Pebrot del piquillo”, de Pep Nogué
“Lucky Luke” dins la secció “Marxa”, de Pere Juanola
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EL POBLE VIST AMB ULLS DE NEN

SANT JOAN LES FONTS

Sant Joan les Fonts
rodejat de boscos de colors,
ple de muntanyes i ponts
i fonts a tots els racons.

Fem festes boniques
que agraden a tothom,
tenim esglésies antigues
i moltes tradicions.

Les tres colades de lava,
atrauen turistes de tot el món.
També tenim volcans,
que van explotar fa un munt d’anys.

El riu Fluvià
és un bon lloc per visitar
i molts peixos de tots colors
hi podràs trobar.

LA NOSTRA ESCOLA

La nostra escola és grossa,
rodejada de boscos de colors,
amb moltes flors boniques
i tota mena d’olors.

Hi ha classes grans i petites,
amb armaris pel material,
penjadors per les jaquetes
i moltes pissarres digitals.

També té un gran pati,
amb molts jocs divertits,
amb porteries i cistelles
per fer-hi molts partits.

La salamandra és la mascota
de l’Escola Castanyer,
balla quan fem festes
i els petits s’ho passen molt bé.

Alumnes de quart

Escola Castanyer

UN ENTORN PROPER

He escollit aquest paisatge perquè hi vaig a caminar amb la 
família. Esta situat a Sant Joan les Fonts i tothom l’anomena 
“Els Verlets”.
Hi ha un rierol que és travessat per cinc pedres volcàniques, 
amb uns foradets semblants als de les esponges. Les pedres 
estan cobertes de verdet. Al migdia, quan el sol és en el seu 
punt més alt, és reflecteixen les siluetes a l’aigua, que és de 
color transparent i brillant com la plata. Una mica més enllà del 
rierol, hi ha una esplanada plena de bardissa, amb uns petits 
turonets on hi pasturen vaques vigilades pel seu pastor. Es el 
lloc on, molts anys enrere, es celebrava la Tornaboda
Aquestes són moltes de les raons per les que m’agrada aquest 
entorn proper i familiar on podem gaudir del gran espectacle 
de la natura 

Maria Serra Verdaguer 
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ESCOLA CASTANYER

Jornades Culturals del Cinema

Aquest curs els nens i nenes de l’Escola Castanyer, hem estat 
treballant en el projecte “El món del cinema”.
A través d’un munt d’activitats de tota mena, el cinema ha estat 
present a l’escola. Vam fer dibuixos dels personatges que ens 
agradaven, pòsters, exposicions... Vam anar tots plegats al 
cinema d’Olot, els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial, 
varen veure la pel·lícula Frozen, el regne del gel i els de cicle 
mitjà superior vam anar a veure la pel·lícula Annie. Després 
cada cicle va fer un treball sobre la pel·lícula que havien vist.
Un dia vam treure el cinema al pati; vam fer una diada de tallers 
de cinema. Nosaltres, els grans, vam fer de monitors dels 
petits. Hi havia tallers de maquillatge, de càsting, d’equilibri, 
de màscares, de construcció d’un traumàtrop... Una de les 
preferides va ser la dels personatges. Uns personatges a 
mida real que semblaven sortits realment del cinema, estaven 
repartits per la pista i els nens i nenes s’hi feien fotos traient el 
seu cap pel cap del personatge!!! Després van construir un 
marc i s’hi van poder posar la foto!
I moltes més coses hem après de cinema, sobre els seus 
orígens, el cinema mut, les bandes sonores, els efectes 
especials, i com a cloenda, cap a finals de maig vindrà en 
Josep Ferrés, que és un senyor que en sap molt del tema, i 
ens explicarà com eren les primeres filmadores i altres estris 
dels inicis del cinema
Nosaltres, els alumnes del cicle superior, vàrem mirar la 
pel·lícula anomenada La invención de Hugo. Després vam 
respondre unes preguntes sobre aquesta pel·lícula i ens vam 
inventar la nostra pròpia caràtula. Van ser unes Jornades 
Culturals molt divertides!!!
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Els bitllets i les monedes de 
Begudà, la Canya i Sant Joan 
les Fonts (abans les Fonts de 
Begudà): (1a part de 2).

De ben segur que encara hi ha algunes persones que se’n 
recorden de les monedes que hi havia de la Cooperativa de 
Sant Joan (Cooperativa Sanjuanense) al carrer Sant Antoni, 
8-10, però dels bitllets i altres vals monetaris que existien 
en aquell temps segurament hi ha molt poca gent que se’n 
recorda; hi havia bitllets municipals de Begudà (emesos pel 
Consell Municipal de Begudà) i també bitllets municipals / vals 
monetaris de Sant Joan les Fonts, en aquell temps les Fonts 
de Begudà (emesos per la Colectivización Comercial de Las 
Fonts de Begudà i avalats pel Consell Municipal de Les Fonts 
de Begudà), i també hi havia vals monetaris de La Col·lectivitat 
de Productors Lliures de Begudà - CNT- AIT i també del Sindicat 
Agrícol de la Vall de Bianya (hi he inclòs els de la Vall de Bianya, 
ja que segurament a la Canya els feien servir, i pot ser que fins 
i tot en tinguessin de propis, però no n’he trobat constància).

Jo no he set mai col·leccionista ni de monedes ni de bitllets, però 
sempre m’ha agradat veure les peces numismàtiques d’altres 
èpoques i d’altres llocs i, en general, sempre m’han agradat 
les coses velles i antigues i si són del meu entorn o del meu 
poble encara molt més. Per això l’any passat quan vaig anar a la 
inauguració de l’exposició de la Dolors Anglada de les antigues 
botigues i comerços del poble i la presentació del seu llibre El 
comerç del poble i hi vaig veure la Cooperativa Sanjuanense 
se’m va encendre la bombeta de que estaria bé que tot el poble 
pogués veure les monedes d’aquella cooperativa i per extensió 
també els bitllets d’aquella època del nostre municipi.
Tant la meva generació com moltes altres abans i després de la 
meva, per edat, no ens toca haver vist mai ni aquestes monedes 
ni aquests bitllets, és per això que us convido a que tots plegats 
fem un recull d’aquestes peces que formen part de la història del 
nostre poble i intentem fer-ne, en el pròxim Soroll de les Fonts, 
un catàleg de fotografies de totes les peces que hi havia i que 
circulaven pels nostres carrers; així tots, joves i grans, podrem 
veure els diners que feien servir els nostres pares, avis o besavis. 
Per això us demano que si algú té alguna peça d’aquestes que 
parlàvem (monedes, bitllets o vals), ja sigui ben guardada o ja 
sigui oblidada en algun racó d’algun calaix, i la vol compartir 
amb tots nosaltres, es posi en contacte amb mi al número 
de telèfon 615274770 i en farem fotos i les publicarem en el 
pròxim Soroll de les Fonts. I si algú té més informació sobre tot 
aquest tema també serà ben rebuda.

Ara farem una miqueta d’història d’aquests bitllets, vals i 
monedes:
(Informació extreta dels llibres: LES EMISSIONS MONETÀRIES 
OFICIALS DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) d’ANTONI 
TURRÓ MARTÍNEZ i LES MONEDES DE LES COOPERATIVES 
CATALANES (1850-1950) d’ANTONI LÓPEZ LLUCH)

Abans de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), durant la 
Segona República (1931-1939), al territori espanyol hi havia 
en circulació monedes i bitllets de la Monarquia (1886-1931) 
d’Alfons XIII (1886-1941) que la República Espanyola encara va 
mantenir de curs legal. Juntament amb aquestes peces també 
hi havia en circulació monedes que la República havia encunyat. 
Totes aquestes monedes eren d’argent, níquel o coure.
Quan va esclatar la Guerra Civil a l’any 1936, de seguida es 
varen alterar les circumstancies econòmiques de tot Espanya 
i en particular les de Catalunya. D’aquest fet se’n va derivar 
l’escassetat de moneda fraccionària (xavalla), ja que des 
dels primers mesos del conflicte es va observar un intens 
atresorament de les monedes d’argent per part dels particulars, 
ja que amb la incertesa de la guerra i de la seva durada, la gent 
anava guardant les monedes que creien que no perdrien el 
seu valor, si més no el valor del metall de què estaven fetes. 
A aquest fet també hi va contribuir el mateix Govern republicà 
espanyol, ja que necessitaven metalls nobles com l’argent per a 
fer compres de materials a l’estranger. Les monedes de coure 
també varen desaparèixer, ja que el seu metall era utilitzat per la 
indústria de guerra. Així doncs pràcticament havia desaparegut 
la totalitat de la xavalla, tota la moneda petita ja no existia o 
no circulava, i això provocava greus problemes a l’hora de fer 
els petits pagaments quotidians, ja que només hi havia bitllets 
superiors a 25 pessetes i no hi havia canvi per tornar.
Pels motius que fossin, el Ministeri d’Hisenda del Govern 
republicà espanyol dirigit  per Juan Negrín López (1892-
1956), no va saber o no va poder resoldre aquest problema i 
el Banc d’Espanya no va emetre moneda menuda; en canvi 
la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, 
dirigida per Josep Tarradellas Joan (1899-1988), es va adonar 
d’aquesta situació i varen començar a imprimir paper moneda 
d’imports petits. Això es va materialitzar en la creació del paper 
moneda nacional català que va emprendre la Generalitat de 
Catalunya el setembre de 1936. Els nous bitllets tindrien la 
mateixa consideració i poder alliberador que els bitllets del 
Banc d’Espanya, aquest paper moneda català fou molt ben 
acollit pel públic en general. D’aquesta manera, Catalunya va 
superar la seva dependència financera i monetària espanyola 
i va fer un acte de poder i sobirania, ja que es tractava d’una 
veritable moneda nacional catalana i no de valors divisionaris de 
bitllets espanyols, ja que la garantia de l’emissió catalana no era 
constituïda per un dipòsit de bitllets del Banc d’Espanya, sinó 
que pel propi tresor i estoc d’or de la Generalitat de Catalunya.
Assenyalo, com a anècdota, que els detractors d’aquesta 
moneda anomenaven despectivament “pijames” a aquests 
bitllets, ja que deien que només servien per estar per casa, la 
qual cosa no era certa, ja que fins i tot cotitzaven a les borses 
estrangeres i la “casa” era prou gran com ho és tot el territori 
català, incloses les comarques limítrofs de l’Aragó i del País 
Valencià.
Cal remarcar que per part del Govern català va existir el propòsit 
de dotar al país de tot un sistema monetari propi amb emissió 
de paper moneda de tota l’escala de valors, es varen projectar 
i fer proves de bitllets d’1, 2’5, 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1.000 
pessetes de valor nominal. La Generalitat pensava en el futur, 
però aquesta iniciativa no va prosperar, ja que va topar amb 
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l’oposició del Govern espanyol, i a la pràctica només es varen 
poder imprimir bitllets de 2’5, 5 i 10 pessetes. Aquests bitllets 
varen facilitar el moviment de l’economia catalana, tot evitant 
que es produís un col·lapse i greus trastorns en el nostre 
sistema econòmic per manca de moneda fraccionària, però 
això encara no va resoldre l’incòmode problema dels canvis 
menuts, ja que aquests bitllets encara eren massa elevats per 
les compres diàries. Cal recordar que en aquella època els 
cèntims de pesseta tenien encara tot el seu valor. Pensem, per 
exemple, que l’any 1936 el sou d’un obrer era d’entre vuit i dotze 
pessetes diàries, que el preu d’un quilo de pa era de setanta-
cinc cèntims, el diari valia deu cèntims, el franqueig d’una carta 
era de trenta cèntims, un litre de llet valia vuitanta cèntims i el 
d’oli d’oliva costava una pesseta i cinquanta-cinc cèntims, un 
quilo de patates valia vint-i-cinc cèntims i el litre de benzina es 
pagava a setanta-cinc cèntims.
Va ser la persistència de les dificultats de poder tornar els canvis 
menuts el que va originar el naixement i la proliferació d’una 
veritable allau de vals, monedes, tiquets i bons particulars de 
baix valor que gairebé la totalitat de comerços, entitats, sindicats, 
cooperatives, empreses o serveis públics de transport es varen 
veure obligats a crear, per iniciativa pròpia, per tal de poder 
solucionar els seus problemes particulars. Evidentment aquests 
vals, monedes, bons o tiquets només eren reconeguts com 
a tals pels particulars i les corporacions que els havien creat. 
Això va fer que els ciutadans portessin les butxaques plenes de 
paperets i cartronets que els obligaven a tornar a l’establiment 
que els hi havia donat per tal de recuperar el seu import, cosa 
que va fer que quedés anul·lada la llibertat comercial. A més a 
més, a causa de que moltes persones, fos pel que fos, no podien 
o no volien tornar a aquella botiga o cooperativa, es deixaven 
perdre bastants vals, amb la qual cosa l’operació representava 
un benefici il·legal i abusiu per part de qui els havia distribuït i 
una pèrdua bastant important per qui els havia rebut.
Aquests vals adoptaren tota mena de formes i mides: 
generalment eren trossets de paper o de cartó amb el segell o 
la signatura de qui els havia creat, juntament amb el seu valor i 
raó social, escrits a mà o a màquina. Moltes entitats, també, van 
optar per fer-los imprimir, i alguns de manera força artística o 
fins i tot afegint-hi numeració i data, la qual cosa els donava un 
aire de més legalitat. Altres corporacions, com la Cooperativa 
Sanjuanense i d’altres, varen optar per fer-los de metall, és a dir 
que varen fer monedes.
Per posar fi i ordre a aquest desori i anarquia monetaris, 
que desprestigiaven la imatge de la nova economia i el 
nostre crèdit econòmic en crear una gran confusió, i davant 
el clam unànime de la població, que reclamava uns petits 
valors divisionaris de curs legal i obligatoris per a tothom, els 
municipis catalans emeteren moneda fiduciària de petits valors 
de curs legal i obligatori, però limitat al terme municipal. Els 
ajuntaments pogueren dur-ho a terme perquè havien estat 
facultats pel Govern de la Generalitat, amb la modificació de 
la Llei municipal catalana del dia 9 d’octubre de 1936, que 
els autoritzava a organitzar autònomament, en el ple local, la 
seva vida econòmica, administrativa, cultural i de defensa, entre 
d’altres coses.

Cal remarcar que no és pas que els ajuntament estiguessin 
autoritzats a emetre moneda legal, però sí que ho estaven a 
organitzar i regular la seva vida econòmica i, per tant, el que 
varen fer realment fou tallar, simbòlicament podríem dir, en 
petits bocins, el paper moneda legal del Banc d’Espanya o de 
la Generalitat de Catalunya, ja que aquestes emissions locals 
havien de ser garantides amb dipòsits de bitllets legals d’un valor 
equivalent a la tirada emesa pel municipi. Així és que totes les 
emissions municipals foren fetes tot esperant que la Generalitat 
o l’Estat resolguessin el problema d’una manera adient.
Ja per acabar dir que això de fer paper moneda o bé alguna 
altre mena de signe monetari municipal va ser una cosa bastant 
estesa al nostre país, ja que dels 1.075 municipis que hi havia a 
Catalunya l’any 1937, 709 en varen emetre. Aquestes emissions 
de paper moneda es varen dur gairebé totes a terme l’any 1937, 
però també n’hi ha unes poques que es varen fer a finals de 
l’any 1936. I finalment dir que aquests bitllets municipals varen 
ser abolits entre els anys 1938 i 1939, ja fos pel mateix Govern 
de la República Espanyola per no voler-los acceptar més temps 
o ja fos per les tropes franquistes que ocupaven els diferents 
territoris a mesura que anaven invadint tot Catalunya.
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El temple del segle XX
Erigida sobre un turó amb el nucli urbà davant i la natura darrera, 
l’església Parroquial de Sant Joan retalla en el paisatge les línies 
rectes de les torres trenta metres d’alçada. Son els puntals 
de la gran fàbrica rectangular que altera qualsevol percepció 
natural de la realitat. L’estil neogòtic i la negror de les pedres 
volcàniques, amb les quals fou construïda li donen l’aspecte 
d’una edificació antiga i cremada. És la forma visual que atrau 
els turistes que s’apropen al poble per demanar per la catedral. 
Quan s’adonen del que volen veure, els atònits informadors els 
indiquen el grandiós temple que s’alça sobre el pont medieval.
Alçada i coberta entre el 1891 i el 1918, encara no està ben 
acabada. Des que la van començar ha tingut detractors i pocs 
partidaris. Des del seu inici, la qüestió era si un poble que tenia 
una església considerada una gran obra de l’art romànic i 
prou gran, necessitava de tan gran construcció com a temple 
parroquial. Això no obstant, és un dels elements visuals més 
coneguts de la Garrotxa. La seva creació és una història de 
voluntats. 

Al 1850 –segons va escriure el metge del poble Candi Agustí 
a Sanch Nova– a Sant Joan només hi havia alguns molins 
fariners i paperers. En pocs anys, els molins es van transformar 
en fàbriques capaces de fer el primer paper de fusta de l’Estat. 
La Torras i la Capdevila feien sortir del poble la major part del 
paper que es consumia a Espanya. Hi havia la filatura Viuda 
Murillo (la Sebastiana) capaç de donar feina a 200 persones. 
A més, hi havien fàbriques de filats de torçats, fusteries i tallers 
metal·lúrgics. El poble atreia immigrants, però no tot era felicitat. 
El 30 del 12 del 1900, Agustí va escriure l’article “Sant Joan 
les Fonts a últims del segle XIX” a la revista Sanch Nova per tal 
d’evitar una altra vaga forçosa i per demanar la felicitat perduda 
en la vaga anterior. 

Bartomeu Buch

El 4 de maig del 1889, el bisbat de Girona havia atorgat la 
rectoria de Sant Joan les Fonts a Bartomeu Buch. La causa 
havia estat la mort del rector anterior Joan Vergès (1852-89). 
Vergès havia viscut la industrialització, la Tercera Carlinada i el 
còlera del 1884. Elements que van marcar la conversió d’un 
nucli rural i artesanal en un d’industrial. En aquell moment, el 
bisbe era Tomàs Sivilla. El bisbe volia assegurar la continuïtat de 
l’església catòlica davant de la negació de l’existència de Déu 
que presentaven els nous idearis polítics que s’escampaven 
com la pólvora entre els obrers de Sant Joan les Fonts i els seu 
instrument era Bartomeu Buch. El nou rector –segons l’Arxiu 
Diocesà de Girona–, va a començar el 1891 l’església que havia 
de ser un símbol i un element de controvèrsia. Per una banda 
representava que el temple creixia al ritme del poble i per l’altra 
hi havia molta gent que de manera pública en qüestionava la 
necessitat. Fins i tot, dins el sector catòlic hi havia molta gent 

que valorava que hauria estat millor restaurar l’església dels 
monjos i no començar una obra tan immensa per un poble tan 
petit.
El setmanari El Eco de la Montaña del 8 d’agost del 1892 
exposa : <Ara, construeixen un nou temple a Sant Joan, el qual 
distarà molt de l’obra de l’art que ja hi ha [temple romànic].
No dubtem que la construcció és pel fet que el vell temple 
queda lluny del nucli de la població>. El 17 de juliol del 1894, 
l’Eco de la Montaña carrega: <Avui per església parroquial es 
construeix un nou temple de nyigui-nyogui; sense art, sense cap 
condició estètica. Només de mirar el fonament ja es coneix que 
l’arquitecte no s’assembla als benedictins, sinó que deu cercar 
inspiració en base a retallar ninots de paper amb tisores. Però 
ja s’han emprat 100.000 pessetes i també se’n trobaran 1 milió 
per construir una cosa que no serà la de Déu perquè Déu i l’art 
són inseparables>. Dies després des de la mateixa publicació, 
el 22 de juliol del 1894, aconsellen al nou rector que abandoni 
la construcció del nou temple i es dediqui a la restauració de 
l’antic. 
No ho va fer perquè a finals de juliol del 1897, 4 colossals peces 
de fusta, provinents de les Preses van travessar Olot. Anaven a 
la nova església de Sant Joan les Fonts. Una d’elles mesurava 
115 pams (uns 11 metres). L’11 de novembre del 1897, la 
premsa es fa ressò del fet que es va ensorrar per causa de les 
pluges una de les parts principals de la nau de la nova església 
que es construïa amb tant d’afany per causa de les pluges. La 
construïen amb pedres volcàniques i grava que treien de la 
zona de les Mulleres, on encara han quedat tres grans forats a 
l’indret conegut com el Terra Vermell. Els pagesos de la rodalia 
duien carros de pedres volcàniques i greda a l’obra que pujava 
suportada per grans bastides de pi. Això no obstant, el 1900 
van aturar les obres. Sant Joan les Fonts tenia un cens de 2.229 
habitants. Eren pocs pel gran temple que ja es podia observar 
des de quilòmetres a la rodona. La major part dels treballadors 
estaven en vaga.
Del 1900 al 1915, la premsa ressalta la devoció que mossèn 
Bartomeu Buch ha aconseguit encomanar entre els veïns de 
Sant Joan, sobretot en el joves. <Quant la florida joventut de la 
nostra vila [Olot] donarà els eloqüents testimonis d’entusiasta 
devoció que va donar en aquest dia la joventut de Sant Joan 
les Fonts>. El Deber 5 de maig del 1901. Més tard, (setembre 
del 1915) el Diario de Gerona publicarà la manera que tenia 
d’aconseguir fidels mossèn Bartomeu Buch. Explica que 
va arribar al poble i es va trobar amb una església antiga i 
deserta. Mentre el nombre d’habitants s’incrementava, perquè 
augmentaven les fàbriques. Això no obstant –exposa– que es 
valoraven més les diversions que la religió i el treball. Sense ser 
orador i sense tenir influència, Bartomeu Buch va atraure el 
poble a l’església. Ho va fer en base de compartir les necessitats 
i els problemes dels altres. Hi ha testimonis que era un home 
que persistia en l’objectiu d’atraure fidels. Els buscava un per 
un mentre treballaven a l’hort o al camp. Suportava tots els 
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menyspreus i quan trobava un forat entrava dins la persona i 
se l’enduia a l’església. També estava present a les cases on 
hi havien malalts o problemes. Explica que molts obrers es 
preparaven pel matrimoni a la parròquia i el capellà els esperava 
sense deixar que alteressin les hores del menjar perquè el temps 
que alteressin les hores dels àpats. Explica que sense trencar-
los els motlles va aconseguir, fer-los al desig de l’Església. Va 
procurar ser amic de tothom –assenyala– i fugir de la política. 
Explica que cada aniversari de l’arribada de mossèn Bartomeu 
Buch el poble celebrava un jubileu (festa de celebració del 
temps d’exercici d’un càrrec). A l’agost del 1914, el poble va fer 
una festa per celebrar que mossèn Bartomeu Buch feia 25 anys 
que s’havia fet càrrec de la parròquia. 

Devoció

L’arribada del mossèn no havia estat l’única. El 1892, s’havien 
instal·lat al poble les Germanes Caputxines del Diví Pastor. 
El setembre del 1898 anunciaven al Deber l’obertura d’un 
col·legi. Oferien classes de catecisme, geometria, aritmètica, 
història, geografia, francès i labors. El 1908 van arribar els 
germans Maristes amb la mateixa oferta per als nens. L’edifici 
de les germanes ara és la seu de l’Escola de Belles Arts i la dels 
Maristes el de la rectoria. Tots dos edificis estan al costat de la 
nova església. 
A més, el 1913, Joan Figures i Gelí de Crespìa és nomenat 
coadjutor (ajudant del rector) de Sant Joan les Fonts. El juliol 
del 1912, el bisbe (Francesc de Pol i Baralt) visita les parròquies 
de Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca, Begudà, Oix, 
Sant Miquel de Pera, la Vall del Bac, Castellar de la Muntanya, 
Capsec, el Clot, Sant Salvador de Bianya, Sant Pere Despuig i 
Santa Margarida de Bianya. No hi ha cap referència a les obres 
de l’església de Sant Joan. 
El 10 d’octubre del 1902, Francesc Montsalvatge publica un 
reportatge de 2 pàgines a l’Autonomista, amb l’objectiu de 
reclamar la restauració del temple romànic de Sant Joan les 
Fonts. El 1906, Tomàs Sivilla (bisbe de Girona) mor. El bisbe 
Sivilla (nascut a Calella el 1817) havia procurat fer obres. Entre 
elles hi ha la restauració del monestir romànic de Camprodon. 
El nou bisbe va ser Francesc de Pol i Baralt (1906-1014). Pol i 
Baralt també va procurar construir esglésies noves i restaurar-
ne de velles, però en les seves biografies no es parla del gran 
temple de Sant Joan les Fonts.
No hi ha més notícies fins el 1915, quan el nou bisbe, Francesc 
Mas i Olivé va visitar Sant Joan. El bisbe va lloar la feina espiritual 
de mossèn Bartomeu Buch i també la nova església. Segons el 
Diario de Gerona: <Va visitar el nou temple de grandiosa fàbrica 
(sabut del fet que per fer-lo havien titllat de boig el rector)>. El 
bisbe va considerar que el temple responia a les necessitats 
de la població i va exposar-se assabentat del fet que el rector 
havia estat abandonat per molts dels que per la seva posició 
econòmica podien ajudar-lo. El 30 d’octubre del 1915 el Deber 

(revista olotina) exposa paraules del bisbe: <Sens dubte que 
una de les demostracions i serveis més agradosos la Verge, han 
de ser les ofertes i donacions pecuniàries als grans santuaris 
que es tracten de erigir o reconstruir en nostra Catalunya, tan 
volguda de Maria, tals com el Temple de la Sagrada Família, 
del Collell, Montgrony, Sant Joan les Fonts i altres de que ens 
havem ocupat en aquestes pàgines>. 

Es tornen a començar les obres

El 14 de febrer del 1916, el poble celebra una festa perquè 
les obres de la nova església tornen a començar. Dos anys 
després la Tradició Catalana exposa que a Sant Joan les 
Fonts publiquen la revista l’Estalvi sota la direcció de mossèn 
Honorat Viñolas (marista) i de Francesc Caula. A més, apunten 
que la subscripció per la construcció de la nova església puja 
a 2.498 pessetes. El 1918 el Bisbat de Girona dóna l’església 
per coberta. Faltava acabar un campanar i les finestres s’havien 
de tapiar perquè posades a tanta alçada el vent les trencava. 
Tampoc s’havien fet les punxes de les torres a la manera, com 
havien estat dibuixades. Durant tot el 1918 i el 1919 apareixen 
anuncis a la premsa, on demanen ajut econòmic per a la nova 
església de Sant Joan les Fonts. N’hi han que prometen 40 dies 
d’indulgència a canvi dels ajuts. El 30 de març del 1919, van 
presentar la documentació per la fundació del Sindicat Agrícola 
de Sant Joan les Fonts. Havia de ser un rival del Sindicat d’Oficis 
Varis de tendència anarquista que va paralitzar el poble a la 
primavera del 1919. Després la parada voluntària dels amos 
allargaria els patiments de la vaga durant quasi un any. La vaga 
va allunyar els veïns catòlics dels anarquistes. 
El bisbe Mas morí el 16 d’abril del 1920. L’epitafi destaca la 
iniciativa que va tenir en l’elevació de temples i de santuaris. 
Enumera l’església de Bis Masos de País, la de Sant Antoni de 
Calonge (en aquell moment a punt d’inaugurar-se), l’increment 
en les obres de l’església de Santa Maria del Cullell, la de Sant 
Joan  les Fonts i la restauració del Santuari de la Mare de Déu 
del Mont. El va succeir Gabriel Llompart (1922-25).
El 1921, Joaquim Dalmau és nomenat vicari de Sant Joan les 
Fonts, abans ho era de Begudà. El 16 de setembre del 1922, va 
morir de sobte mossèn Bartomeu Buch i el seu ajudant mossèn 
Joan Figueres va passar a ser rector. El 1928, Francesc Caula 
fa articles a la Tradició Catalana sobre l’església parroquial de 
Sant Joan les Fonts i es refereix al temple monacal. Així, també, 
el 1939 quan els mitjans fan referència als esdeveniments de 
l’estiu 1936 situen la parròquia a l’església vella (el temple 
monacal). Al 1946, donen l’església per acabada i a ella s’hi 
trasllada el culte. A la dècada dels seixanta, en temps de 
mossèn Josep Bertrán, van aconseguir acabar el campanar 
principal, però sense barret. Per celebrar-ho van fer una gran 
festa i van posar la creu que ara hi ha a la unió de les cobertes 
de la teulada. Ara, la intenció de l’Ajuntament és de posar vitralls 
a les finestres i la rosassa i afegir-la als atractius del poble. 
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Mariló Olmo: 

Les meves quatre filles i jo.

Vaig néixer a Màlaga el 22 de febrer de 1947. Dos mesos 
després vaig arribar a Sant Joan en una cabassa. Els meus 
pares eren Manuel Olmo i Adela Millán, els nous mestres. 
Sonava una sardana; era el dilluns del Roser i el poble estava 
de festa. Segurament deu ser per això que m’agraden tan les 
sardanes, tant escoltar-les com ballar-les. A Sant Joan hi vaig 
passar els següents 20 anys de la meva vida. Crec que això 
em permet ser considerada santjoanenca, no? 
Vaig anar a l’escola on treballaven els meus pares i als deu 
anys vaig  començar a l’Escola Cor de Maria d’Olot on vaig 
fer el Batxillerat. El preuniversitari el vaig estudiar a Màlaga i 
després vaig retornar a Barcelona per iniciar la Universitat amb 
la intenció d’estudiar Medicina. Però malauradament, l’olor del 
formol i els membres amputats flotant en una piscina no eren 
fets per mi i vaig deixar la carrera per convertir-me en mestra, 
igual que els meus pares. A l’acabar la carrera de mestra, 
com era habitual, vaig estudiar una oposició i fins que em vaig 
jubilar, vaig viure una vida totalment dedicada a la docència. 
L’any 1967 vaig marxar amb els meus pares a Màlaga. Allà 
vaig conèixer el que seria el meu marit, Manuel Cambreleng, 
natural de Tenerife. Ens vam casar l’any 1972 i des de llavors 
visc a les Illes Canàries. Vam tenir cinc fills: en Manolo, les 
bessones Margarita i Patrícia, la Marta i la Cèlia. Ara també 
tinc dos néts, l’Emilio i en Nicolás. La meva mare va morir molt 
jove, així com el meu germà, en Mane que també s’havia casat 
i tenia un fill, l’Alejandro. El meu pare i el meu marit també són 
morts, així que ara la meva vida es centra en els meus fills i els 
meus néts. 
Què dir de la meva infantesa a Sant Joan: mai vaig saber 
exactament en quin carrer vivia; crec que el carrer Caídos va 
ser el nom que va rebre durant la postguerra, ja que per tots 
era el carrer Santa Magdalena. Als baixos de casa meva hi 
havia la perruqueria de la Carmen i l’Emilianna i la farmàcia 
del Sr. Bramon. Al primer pis hi vivia ell, la seva esposa Maria i 
els seus fills: l’Albert i la Carmen. Al costat, en Xicu, la Sabina i 
la seva filla Cloti. Els nostres veïns de replà eren el Sr Moret, la 
Sra Mercè i el seu fill, en Josep Maria. 

3 d’abril de 1955. Diumenge de Rams. Amb els pares i el meu germà.

De la meva infantesa conservo molts records bonics. La meva 
vida era la mateixa que la de totes les nenes del meu carrer: 
de casa a l’escola i de l’escola a casa. Les meves amigues 
eren: la Maria Teresa Galceran, la Belén Román, la Clara 
Rubio, la Maria Engràcia Vilanova i moltes més. Recordo els 
diumenges que eren un dia excepcional: anàvem tots a missa 
d’11, jo cantava a la coral quan eren les misses solemnes. Al 
sortir, anàvem a fer un volt, passant sempre per la confiteria 
Domènech a comprar una pasta per cada un de nosaltres, ni 
una més, ja que no eren temps per a malgastar els diners. 
Després el meu pare acostumava a anar al cafè de Cal Rei a 
prendre un vermut i a jugar una partida de dòmino o d’escacs. 
La meva mare se n’anava a casa a fer el dinar. A les 3 anàvem 
a catequesi i a les 5 al cinema per gaudir d’una sessió doble 
amb No-Do inclòs. La primera pel·lícula era sempre en blanc i 
negre i la segona ja era amb Cinemascope, molt moderna per 
a l’època. Amb la meva generosa setmanada de 3 pessetes, 
a la mitja part aprofitava per comprar-me el berenar: un xuixo, 
una gasosa, caramels i xiclets. 

per Dolors Anglada
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11 d’agost de 1955 Tornaboda Festa Major. Amb els pares, el meu germà i 

l’àvia materna Ángeles.

Els estius solíem anar a Màlaga però jo em sentia com un 
ocell engabiat. Acostumada a córrer pel poble lliurement, 
ens instal·làvem en un pis d’una gran ciutat plena de cotxes, 
tramvies i autobusos, sense poder anar enlloc. A més, havíem 
de deixar la nostra gossa, la Rufa a casa d’en Xicu i la Rossita, 
els pares de la Rosa Maria Arnau perquè ens la cuidessin. Jo 
sempre plorava perquè no volia marxar. En canvi, els estius que 
ens quedàvem a Sant Joan, gaudia d’una vida completament 
lliure: ens anàvem a banyar al riu, a “Capri”, a “Miami” que era 
com anomenàvem a les gorgues del nostre Fluvià. Recordo 
les tempestes d’estiu i els balls a la Fonda. 
Durant els anys que porto vivint a Canàries, he tingut diverses 
visites de gent del poble: en Falguera i la Neus, l’Àngel Puigvert, 
la Marta Rubio i la seva neboda; fins i tot la Mimi Badosa, la 
pubilla, va estar vivint una temporada a casa meva ja que 
treballava com a infermera al nostre hospital i la Blandina 
Coderch ens va posar en contacte. 

Última foto amb el meu marit en el nostre aniversari de noces, intercanviant regals.

En tots aquests anys, he tornat diverses vegades a Sant 
Joan i segueixo mantenint contacte amb moltes persones: 
l’Emilianna, la Cloti i malauradament, ja en falten algunes com 
la Blandina i la Maria de ca l’Alberta. 
Tot i això, ha sigut gràcies al Facebook que he tornat a 
contactar amb moltíssima més gent i estic encantada. Quina 
sorpresa vaig tenir que en Joan Espona, amic del meu germà, 
fos l’alcalde de Sant Joan! 
Encara que hagi viscut més de la meitat de la meva vida fora 
del meu poble, sempre em sentiré catalana i santjoanenca. 
Estic orgullosa de les meves arrels, dels meus records i de 
les meves vivències i tots ells em semblen més entranyables 
a mesura que passa el temps, suposo que és cosa de l’edat. 

Casament de la meva filla Marta. D’esquerra a dreta: Margarita, Manolo, jo, el 
meu gendre, Marta, Patricia i Celia. 

“Aquest espai està dedicat a persones del poble que per diferents motius 
ja no hi viuen, però recorden amb enyorança aquells anys passats. Si sou 
una d’elles o coneixes algú que estigui interessat a col-laborar, podeu 
posar-vos en contacte al mail: dolorsanglada@hotmail.es

Gràcies”

Electrònica Joan, SL
c/. Santiago Rusiñol, 15 - 17857 Sant Joan les Fonts (Girona)

Tel. 0034 972 290 821 - admin@electronicajoan.es
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Sudàfrica i 
Cascades Victòria

El passat mes de gener, amb la Glòria, vàrem decidir anar-hi, i 
la veritat és que vàrem tornar encantats d’aquest país de con-
trastos, tant de la gent com dels diferents paisatges dels quals 
vàrem gaudir i des d’aquest escrit intentaré oferir-vos un tastet 
de les nostres impressions.
Entrem al país per la bonica Ciutat del Cap, però deixarem la 
visita per més endavant, doncs tenim organitzat un petit trek-
king anomenat Dolphin Trail i hem de complir amb els termi-
nis.
En arribar ens esperava un cotxe per anar cap a la carrete-
ra nacional 2 que ens portaria, al cap de 600 km, a la petita 
població de Storms River, on arribàrem a última hora de la 
tarda per entrar al Parc Nacional Tsitsikamma. Amb la resta 
del grup: dos matrimonis canadencs i un matrimoni suís amb 
dos fills ja grandets i nosaltres dos, vam sopar en companyia 
del guia que ens acompanyaria els propers tres dies. Ens va 
informar del programa.
La caminada va transcórrer per una costa molt abrupta. Gran 
part del recorregut, a pocs metres de l’oceà, em feia pensar 
amb la nostra Costa Brava, però, en tractar-se d’un parc nacio-
nal, no hi havia cap construcció, exceptuant els tres hotelets 
on ens vàrem allotjar durant la caminada. Els organitzadors 
ens transportaven cada dia les maletas als nous allotjaments, i 
no portàvem gairebé res a la motxilla.
Aquesta caminada fou un tastet de l’anomenada ruta de les 
flors, d’uns 43 km de llargada i que a la primavera ha d’ésser 
molt bonica; però ara, en ple estiu, quedaven poques plantes 
florides. 
En acabar l’excursió, ens portaren on teníem els cotxes apar-
cats des del primer dia i després d’esmorzar, férem camí cap 
a Ciutat del Cap, però a diferència de l’arribada que va ésser 
molt ràpida, agafàrem carreteres secundàries, fent nit en loca-
litats costaneres.
Vam visitar poblacions molt turístiques com Plettenber Bay, 
Knysna, Hermanus i una de les nits la passem a Struis Bay, 
poblet al costat de la punta més al sud d’Àfrica, el cap de les 
Agulhas, lloc on es troben els oceans Atlàntic i Índic, i on hi 
han hagut multitud de naufragis perquè s’hi formen forts tem-
porals en ajuntar-se el corrent càlid de l’Índic (Agulhas) amb el 
més fred de l’Atlàntic (Benguela).
Uns quilòmetres abans d’arribar a Ciutat del Cap, fem parada 
a Bettys Bay per visitar una colònia ben proveïda de pingüins.
Entrem a Ciutat del Cap i ens dirigim a l’hotelet reservat en una 
zona residencial de la ciutat Sea Point, amb un bonic passeig 
davant del mar on anàrem a estirar les cames.

L’endemà vam pujar a una de les estrelles de la ciutat, la boni-
ca Table Mountain. S’hi accedeix amb un telecabina, després 
d’una bona estona esperant el torn, replet de turistes, amb 
vistes esplèndides de tots cantons i on es poden fer bones 
caminades a dalt de tot, doncs forma un gran planell envoltat 
de penya-segats.
A la tarda anàrem a passejar per un gran centre comercial al 
port de la ciutat, el Waterfront, semblant al Maremàgnum de 
Barcelona, ple de restaurants i botigues.
Vàrem anar al Cap de Bona Esperança, situat a uns 75 km de 
la ciutat, amb molt bones vistes, una carretera paisatgística, 
que passa per boniques poblacions de vacances com ara Si-
mons Town, i replet d’autocars de turistes, doncs és una fita 
de visita en aquesta zona.
Vàrem visitar el jardí botànic Kirstenbosch, situat al peu de Ta-
ble Mountain, llàstima que no era el temps de les flors, doncs 
no oblidem que estàvem en ple estiu i les plantes floreixen 
a la primavera (novembre-desembre), sense adonar-nos-en, hi 
hem passat tres hores voltant pels molts camins que hi ha.
En acabar la nostra visita a la província de Western Cape, va-
rem agafar un vol cap a la petita població de Victoria Falls - 
Zimbawe, per visitar les conegudes cascades Victòria.
El temps que vam tenir durant la nostra estada a Ciutat del 
Cap, fou més aviat primaveral, sense patir la calor; aquí en 
canvi, en baixar de l’avió, ja notem una forta xafogor, agafem 
el cotxe i a uns 20 km hi ha un poblet replet d’hotels de tota 
mena, des del més luxós fins a petits albergs amb molts llafa-
ruts com nosaltres.

Havíem previst estar-hi dos dies, i decidírem anar a veure els 
salts d’aigua l’endemà i en quedar la tarda lliure, ens oferiren 
afegir-nos a un grup per anar a navegar pel riu Zambeze, gau-
dint de la posta de sol i d’una navegació plàcida per un gran 
riu que no té gaire corrent, doncs naveguem abans que caigui 
pel canyó i formi les boniques cascades. Durant la navega-
ció veiem molts hipopòtams, algun cocodril, la selva a banda i 
banda del riu i molts ocells.
L’endemà vàrem anar a veure el pont internacional Zimbawe-
Zambia, doncs el riu i les cascades són la frontera natural en-
tre aquests dos països, i el pont es troba damunt d’un congost 

per Joaquim Ferrer

ELS VIATGES D’EN QUIM
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amb vistes molt boniques. Després de fer unes fotos vam anar 
cap a l’entrada del parc nacional de les cascades. En aparcar 
el cotxe, van venir uns noiets que per uns dòlars ens oferi-
ren un paraigua i uns impermeables que vam acceptar. No es 
veuen les cascades si no s’entra al parc, on cobraven 30 $ per 
cap. Vàrem agafar un camí empedrat i molt ben marcat, i ens 
dirigírem cap al punt número 1 dels 15 que hi ha. Els vàrem 
recórrer tots 15 caminant uns 2 km, fent parada a cadascun 
dels punts, que eren uns miradors fantàstics situats en llocs 
estratègics per veure aquests saltants d’aigua.
El cabal del riu era molt important, baixava una gran quantitat 
d’aigua. Vàrem tirar moltes fotos i en molts llocs quedàvem 
xops de la boira humida que provoca la caiguda de l’aigua; 
sort dels impermeables!
Arribem a Johannesburg. Tot i que no teníem previst entrar-hi, 
ens feia una certa recança i no volia deixar el país sense visitar 
aquesta ciutat. Jo no hi volia anar sol, doncs pel que havia lle-
git, és una de las ciutats més perilloses del món. Per tant, vam 
anar a un hotel al costat del aeroport i vàrem concertar una 
visita turística. M’oferiren un tomb per Soweto i Johannesburg 
de tres hores aquella mateixa tarda; vàrem acceptar el tour el 
xofer-guia, la Glòria i jo.
Primer anàrem cap a Soweto, que és un barri perifèric de 
majoria negra, d’uns 900.000 habitants, a uns 15 km de Jo-
hannesburg, i visitàrem algun dels llocs on es produiren fets 
significatius durant el temps de l’apartheid com, per exemple, 
un monument dedicat als següents fets:
“El 16 de juny de 1976, amb el suport del moviment de la cons-
ciència negra, dels col·legials i dels estudiants negres es reuni-
ren per protestar contra l’obligació de rebre l’ensenyament en 
afrikaans, la llengua de la principal comunitat blanca del país i 
identificada amb l’apartheid.
A les nou i mitja del matí, aquests joves es varen reunir al vol-
tant d’unes pancartes. L’objectiu era protestar i expressar les 
seves opinions pacíficament, convençuts que s’havia d’evitar 
l’enfrontament amb la policia.
Però la policia havia rebut la consigna del ministre de l’Interior, 
Jimmy Kruger, de «restablir l’ordre a qualsevol preu i d’usar 
tots els mitjans a aquest efecte».
Després de les advertències que demanaven a la multitud que 
es dispersés, la policia va obrir foc sense distinció sobre la 
multitud desarmada.
El balanç oficial va ser de 23 morts i 220 ferits, però les dades 
reals es desconeixen. Es parla de diversos centenars de morts, 
i s’havia estimat en 575 morts dels quals 570 serien negres. 
Molts van ser ferits de bala a l’esquena. Un dels primers morts, 
Hector Pietersen, un jove de 12 anys, es va convertir en el sím-
bol de la repressió cega del règim.
La foto on se’l veu portant el seu germà va fer la volta al món”.
Visitem la casa de Nelson Mandela, i en el mateix carrer, se-
parada uns 100 m, veiem la de Desmond Tutu, que encara hi 
passa temporades.
Visitem Johannesburg des del cotxe, no baixem enlloc, i veiem 
una ciutat molt moderna, ni un blanc pels carrers, molta gent, 
pero tots negres. Al centre uns edificis moderns i macos, alguns 
totalment abandonats, ens diu el guia que els blancs van a tre-
ballar-hi aparcant el cotxe sota els edificis i en acabar agafen 
els vehicles i cap a casa, no surten al carrer i viuen agrupats als 
afores, és a dir, ara el gueto és pels blancs, però de luxe.

Per la carretera, trobàvem una mena d’urbanitzacions plenes 
de grans edificis tipus barracons, on recloïen els treballadors 
negres en temps de l’apartheid; hi vivien els homes sols, doncs 
tenien prohibit portar-hi la família.
L’endemà al matí agafàrem el cotxe i ens dirigírem cap a la 
província de Mpumalanga, on hi ha una altra de las estrelles 
de Sudàfrica, el Parc Nacional Kruger, a uns 500 km. Pel camí 
trobem una gran quantitat de mines, en forma de moviments 
de terra de grans dimensions, durant uns 100 km, i ens anem 
creuant amb camions de doble remolc portant minerals, tam-
bé grans extensions de cultiu, doncs veiem aigua pertot arreu 
i en abundància en aquesta zona.
Passem la nit a Nelspruit, i l’endemà ens dirigírem cap a la 
entrada del parc, per la porta de Malelane, on vàrem pagar les 
taxes pertinents per entrar a la xarxa de carreteres de l’immens 
Parc Kruger que fa uns 360x65 km aproximadament.
No m’allargaré, només vull dir que vàrem estar a la reserva 
Sabie Sands dos dies i els darrers al parc Kruger on vàrem fer 
dos safaris diaris, un a la sortida del sol i l’altre a la posta, veient 
molts animals, entre els quals, els anomenats 5 grans: el lleó, 
l’elefant, el búfal, el lleopard i el rinoceront; els teníem molt a 
prop del vehicle.
A la tornada a Johannesburg vàrem visitar l’anomenada Ruta 
Panorama, que és una carretera d’uns 90 km que passa per 
tota vora del canyó del riu Blyde, amb vistas espectaculars del 
canyó i de les cascades London i Berlin Falls, precioses.
Per acabar, vull dir que en general els blanc són els propie-
taris de la majoria de negocis i empreses i els negres son els 
“servents”, es veu una diferència abismal entre uns i altres, tot i 
que els nous governs, a poc a poc, estan fent un nou país amb 
una població mes igualitària.

Espero que us hagi agradat

Quim
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1 - Pepita Guàrdia
2 - Solita Pujol
3 - Maria Serra
4 - Enriqueta Guàrdia
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