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Teniu a les vostres mans un número especial de la revis-

ta El soroll de les Fonts en motiu del seu vint-i-cinquè ani-

versari. Des de la redacció, volem agrair la col·laboració 

de totes les persones que han fet possible l’edició dels  

61 números de la revista: redactors, lectors, entrevistats, 

anunciants, entitats, Ajuntament, etc. 

Fins ara hem procurat posar-vos al dia de l’actualitat lo-

cal, amb entrevistes, reportatges, notícies, fotografies, i 

altres continguts relatius al dia a dia de Sant Joan les 

Fonts. De cares al futur volem seguir treballant en aques-

ta línia, però canviarem alguns aspectes del format per 

tal de modernitzar-lo i acostar-lo al disseny dels nous 

temps. Així doncs, gaudiu d’aquesta efemèride que ens 

dóna impuls per seguir celebrant futurs aniversaris. 

Esperem que els lectors de l’any 2040 —quan es celebri 

el cinquantè aniversari de la revista— ens recordin amb 

nostàlgia i amb la certesa d’haver fet una bona feina.

Felicitats i gràcies.

La Redacció.
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DES DE LA TAULA DE L’ALCALDE

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

La nostra revista El Soroll de les Fonts està de celebració, 

ja que fa 25 anys que se’n va publicar el primer número. 

Així doncs, a banda d’editar aquesta publicació amb un 

balanç especial del primer quart de segle de vida, voldria 

fer arribar les meves felicitacions personals i agraïment 

ben sincer a totes les persones que han fet possible que 

la revista sortís a la llum, i alhora a tots els santjoanencs i 

santjoanenques que al llarg d’aquests 25 anys de trajec-

tòria han vetllat per la seva continuïtat. 

La publicació semestral El Soroll de les Fonts ha estat 

sempre un gran mitjà de comunicació local, que ha do-

nat veu a diferents històries de gent del municipi; oferint 

la possibilitat de difondre anècdotes, records d’infantesa 

o fins i tot entrevistar a veïns i veïnes que realitzen tasques 

molt importants en l’anonimat. 

La revista també ha servit des dels seus inicis d’altaveu 

per a la informació més propera i d’interés per als vilatans, 

com ara les notícies destacades i les activitats rellevants 

que han tingut lloc al municipi.

És un honor observar com la revista no ha perdut mai els 

seus objectius principals, i la nostra intenció, des del con-

sistori, serà vetllar sempre perquè es preservin els valors 

i el sentit que se li ha donat des del primer dia: esdevenir 

una eina divulgativa del dia a dia del poble i apropar a 

tothom informació interessant de les activitats que es rea-

litzen al municipi. 

Per molts anys revista EL SOROLL!!

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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ELECCIONS AL PARLAMENT. Resultats

Participació: 
Sant Joan A: 84,34%
Sant Joan B: 82,29%
Sant Joan U: 80,94%
La Canya: 85,85%
Begudà: 80,19%

Junt pel sí: 1.347 vots
CUP: 175
PSC: 120
PP: 70
Ciutadans: 62
Catalunya sí que espot: 53
Unió: 52
Blancs: 12
Nuls: 7
Guanyem catalunya: 3

Partit animalista: 2

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts modifica 
les ordenances fiscals per a l’exercici 2016 

En el Ple de l’Ajuntament del dilluns 9 de novembre es va 
aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2016, amb 6 vots a favor de l’equip de govern (Convergència), 
i 2 vots en contra de la CUP. 
Les modificacions tenen com a objectiu bàsic l’adaptació als 
canvis en la normativa que les afecten i l’adequació de les 
tarifes a les necessitats actuals. El criteri general ha estat la 
congelació dels impostos i taxes. 
Només s’han modificat les tarifes relatives a serveis que no es 
presten directament des de l’Ajuntament, sinó des del Consell 
Comarcal, com són: 
Taxa de recollida d’escombraries: 
La modificació proposada pel Consell Comarcal per a tots els 
ajuntaments fixa un increment del 7,46%, però un cop vistos 
els estudis econòmic-financers, s’ha limitat aquest augment 
a un percentatge inferior: el 2,89%, amb aquest increment 
s’estima que s’equilibraran els costos del servei amb els 
ingressos previstos. 
Taxa reguladora d’activitats industrials i comercials (llei 
20/2009) 
La modificació proposada també recull exclusivament canvis 
de regulació i tarifa, demanats pel Consell Comarcal i el 
SIGMA. 
Fora d’aquesta categoria només s’ha modificat l’Impost sobre 
béns immobles (IBI). Es modifica el coeficient amb el propòsit 
de garantir que l’import nominal del rebut no s’augmenti. 
I donar marge de maniobra per poder ajustar el coeficient 
posteriorment en cas de revisió cadastral. 

En conclusió, l’equip de govern, ha acordat no augmentar la 
pressió fiscal als contribuents de Sant Joan Les Fonts. 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha 
millorat l’accés al Boscarró

Ha finalitzat una nova actuació per a la recuperació i adequació
del Boscarró, una superfície de 5 hectàrees que engloba
la massa basàltica d’un gran interés geològic i cultural, on
s’ofereix la visió de les diferents formes que pot prendre el
refredament de la lava.
Aquesta fase ha consistit en la neteja de les cingleres, la millora
de l’espai del mirador, l’adeqüació d’un espai de treball per
al públic que visiten les colades i la millora dels accessos
peatonals a la zona.
L’actuació, amb un cost de 55.000€ (dels quals 30.000€

provenen d’una subvenció del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya, i la resta dels recursos propis de l’Ajuntament),
permetrà millorar l’oferta de serveis a tots els visitants i
estudiants que s’interessen per aquest entorn, configurant un
espai lúdic més accessible i visible donat el seu valor històric,
cultural i mediambiental.

El Boscarró és un brancal de la xarxa de senders d’Itinerànnia
que comença a l’antiga pedrera de Boscarró i ascendeix fins
a l’esplanada on s’han localitzat les restes arqueològiques del
Poblat Ibèric. Aquest espai esdevé un fantàstic mirador sobre
el riu Fluvià, des d’on observar les tres colades procedents
de les grans erupcions registrades històricament, i per tant
l’Ajuntament té especial interés en prosseguir les tasques de
millora i adequació d’aquesta zona.

Informe de la regidoria d’Hisenda 

Molts santjoanencs heu pogut comprovar un augment sobtat 
en el vostre rebut de IBI (contribució urbana). Aquest increment 
no ha estat en cap cas voluntat del govern municipal. 
L’augment ha estat provocat per l’increment del valor 
cadastral que ha portat a terme el Ministeri d’Hisenda i que ha 
estat aplicat amb posterioritat a l’aprovació de les ordenances 
municipals per l’any 2015. 
De cares a l’any 2016, des de l’Ajuntament es prendran les 
mesures corresponents a nivell d’ordenances fiscals per tal 
d’equilibrar, tant com sigui possible, l’import i que tributeu 
aproximadament el mateix que al 2014 en concepte IBI. 

Joan Espona escollit alcalde per sisè mandat 
consecutiu 

El dissabte 16 de juny al migdia es va constituir el nou 
Ajuntament de Sant Joan les Fonts sorgit de les eleccions 

L’AJUNTAMENT INFORMA
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municipals del 24 de maig. A les 12 del migdia es va celebrar 
la sessió pública que va omplir la sala de plens municipal. La 
sessió va començar amb la constitució, per part del Secretari 
municipal, de la mesa d’edat formada pel regidor més jove, 
Maria Galizia i Amoraga, i més gran, Josep Mª Ortuño i 
Bremont, que va presidir el ple. 
Les regidores i regidors electes van presentar les credencials, 
tal com estableix la llei i van prometre el càrrec com a 
regidores i regidors del consistori santjoanenc per a aquesta 
nova legislatura 2015-2019. A continuació es va donar pas 
a l’elecció de l’alcalde que es va fer per mitja d’una votació 
secreta. Cada regidora i regidor va dipositar el vot a l’urna. El 
candidat de CiU, Joan Espona i Agustín, va resultar escollit 
alcalde amb 7 vots davant dels 4 vots que va obtenir la 
candidata per CUP-PA, Sílvia Pagès Serarols. 
Joan Espona, escollit alcalde per sisè mandat consecutiu, va 
rebre un fort aplaudiment de companys del consistori i del 
públic assistent a la sessió. El regidor JMª Ortuño i Bremont, 
va entregar a l’alcalde la vara municipal. 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts implanta 
un nou servei de comunicació d’incidències 
a través de la pàgina web

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha posat en funcionament, 
aquesta setmana, un nou sistema de gestió d’incidències a 
través de la pàgina web www.santjoanlesfonts.cat. Aquest 
nou model de comunicació s’afegeix als canals ja existents de 
notificació d’incidències: l’atenció telefònica i personalitzada.
Les incidències que els veïns i veïnes del municipi vulguin 
comunicar a l’Ajuntament, ho podran fer a través d’un senzill 
formulari que es troba a l’índex de la pàgina web anomenat 
incidències. 
Amb la posada en marxa d’aquest nou programa de 
comunicació i gestió de tasques de manteniment municipal, 

el consistori pretén oferir més facilitats als vilatans a l’hora de 
comunicar-se amb l’Ajuntament, i per tant escurçar el temps 
de resposta de resolució mitjançant un seguiment de cada 
petició. 
En aquest informe es poden comunicar incidències referents 
a treballs a la via pública, neteja viària, recollida de residus, 
manteniment de parcs i edificis municipals, desperfectes 
ocasionats en elements públics i enllumenat o senyalització, 
entre d’altres. 
ENLLAÇ DIRECTE FORMULARI: http://www.santjoanlesfonts.
cat/incidencies/

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

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Èxit del festival de dansa oriental

El 14 de juny va tenir lloc un festival de dansa oriental 

amb la participació d’una cinquantena de ballarines, entre 

professionals i alumnes de dansa. La professora Maria 

Cresswell va aconseguir aplegar un conjunt de noies d’estils 

diferents que no va deixar al públic indiferent.

“Flors de Llum” de Joel Padrosa, finalista als 
Premis d’Arquitectura de les comarques de 
Girona.

La instal·lació “Flors de llum” de Sant Joan les Fonts de 

Joel Padrosa i Miquel Subiràs va quedar finalista d’Espais 

efímers als Premis d’Arquitectura de les comarques gironines 

d’enguany.

Joel Padrosa, en nom de tot l’equip va fer entrega de la 

litografia commemorativa a l’Ajuntament de Sant Joan.

Presentació d’un nou vídeo promocional de 
Sant Joan les Fonts i actuació de “Surti com 
surti”

El grup de playback del Casal d’Avis de Sant Joan les Fonts 

“SURTI COM SURTI” va fer l’última actuació de l’espectacle 

2015 al Centre Sociocultural del poble el diumenge 6 de 

desembre. L’acte es va acompanyar de la presentació d’un 

vídeo promocional del municipi. 

A la mitja part de l’actuació de “Surti com surti”, l’Ajuntament 

de Sant Joan les Fonts va aprofitar per presentar un vídeo 

inèdit del municipi, realitzat amb imatges enregistrades per 

un dron. El consistori va  preparar per a tots els assistents un 

obsequi d’una memòria USB que conté el vídeo promocional i 

una selecció d’imatges perquè els veïns i veïnes puguin gaudir 

d’aquestes noves vistes del municipi. 

XII Saló internacional d’arts plàstiques

El passat dissabte 28 de novembre, a les 12 h, a l’Església 

Romànica de l’antic Monestir de Sant Joan les Fonts es va 

fer l’obertura del XII Saló Internacional d’Arts Plàstiques. La 

inauguració va anar a càrrec de diferents crítics d’art, escriptors, 

periodistes i col·leccionistes d’art. En l’exposició s’hi varen 

poder veure més de cent obres de tècniques diverses.

Durant la inauguració, a la mateixa església, es va dur a terme 

un concert a càrrec de la cantautora olotina Jéssica Mellado. 

Seguidament es varen lliurar els trofeus i diplomes a cadascun 

dels artistes participants al Saló. En acabar hi va haver un 

vernissatge per al públic assistent. 

La mostra va romandre oberta fins el dia 6 de desembre.

L’acte fou organitzat per Editorial Oliveras i l’Ajuntament de 

Sant Joan les Fonts.

Els joves de Brigada d’estiu de l’Ajuntament 
de Sant Joan varen anar a Porta Aventura

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts —com a recompensa 
del treball realitzat durant l’estiu pels joves brigadistes en les 
àrees de Turisme, Comunicació i Casal d’Estiu— va convidar 
als participants a una diada a Port Aventura.
El dissabte 21 de novembre van sortir amb autocar 16 joves 
del municipi, acompanyats de monitors del Casal d’Estiu, per 
passar una diada ben divertida al parc d’atraccions de Port 
Aventura, on ja havia començat la campanya de Nadal. Els 
joves van quedar molt satisfets amb aquesta sortida.
Recordem que aquest estiu el nombre de brigadistes s’ha 
triplicat. Es tracta de joves de 14 a 17 anys que han cursat 
4art d’ESO o Batxillerat i que realitzen treballs que els permet 
contactar amb el món laboral i facilitar la decisió sobre cap on 
encarar el seu futur.

Castanyes gratuïtes i sardanes a la 
“Castanyada de Ràdio Sant Joan” 
Diumenge 1 de novembre es va celebrar una nova edició 
de la “Castanyada de Ràdio Sant Joan” que va aplegar més 
de 200 persones a la plaça Major. Les castanyes torrades i 
les sardanes de la cobla Osona varen ser les protagonistes 
d’una festa que cada any organitza l’emissora municipal i el 
programa de ràdio Sardanes de l’Albert Plana. En total es 
varen tocar 9 sardanes i es varen repartir més 30 quilos de 

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

castanyes i moscatell. 
“La castanyada de Ràdio Sant Joan” juntament amb el 
“Guateque” han esdevingut dos dels actes més destacats de 
l’emissora que segons els seus responsables “han de servir 
per potenciar la relació entre oients i locutors.” 
Finalitzades les sardanes, molts dels assistents es varen 
dirigir al Casal dels Avis de Sant Joan per celebrar la seva 
particular castanyada. Més de 30 persones de l’entitat varen 
poder gaudir d’una trobada que pretén reivindicar les festes i 
tradicions de casa. 

Celebrada la tradicional Castanyada Infantil 
a Sant Joan les Fonts 

El dissabte dia 8 de novembre a la plaça Major, es va celebrar 
la Castanyada infantil, organitzada pel Grup de Joves els 
Colats i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts. L’acte va comptar 
amb l’actuació de la Marietta Contacontes, que va interpretar 
quatre contes de tardor per a la mainada. Tots els infants varen 
sortir molt contents i un cop finalitzats els contes es van torrar 
15 kg de castanyes. 
 

Èxit en la xerrada sobre la “tensió arterial” al 
Casal d’Avis de Sant Joan les Fonts 

La xerrada fou a càrrec de la farmacèutica Montserrat Arumí, 
de la Farmàcia Arumí del poble. 
Varen assistir unes 40 persones, i es van tractar els perills de 
la tensió arterial i les possibles solucions per regular-la, bé 
sigui fent esport, amb medicaments o també fent infusions 
d’algunes herbes. Tots els assistents van quedar molt satisfets 
amb les explicacions rebudes i hi hagué també un torn per fer 
preguntes a la farmacèutica i resoldre tots els dubtes referents 
a la salut i a la tensió arterial. 
Una xerrada molt interessant programada pel Casal d’Avis de 
Sant Joan les Fonts amb la voluntat d’oferir més recursos i 
informació, als veïns i veïnes del municipi, en relació a la seva 
salut i la tensió arterial. 

Èxit a la sortida de la gent gran del municipi 
a Caldes de Malavella 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va organitzar el passat 
10 d’octubre la sortida anual amb els jubilats i pensionistes 
del municipi, amb una visita a Caldes de Malavella i al Bosc de 
Can Ginebreda 

Anuncia´t a 

El Soroll

de les 

Fonts



El Soroll
de les Fonts

8

Acompanyats del bon temps van visitar durant el matí Caldes de 
Malavella, realitzant un passeig pel poble tot visitant les termes 
romanes. Allà els guies acompanyants els hi van ensenyar 
les mostres d’arquitectura més singulars relacionades amb el 
termalisme i l’estiueig. 
Seguidament, la sortida prosseguí amb un dinar al bufet lliure 
de Salt i temps lliure per passejar per l’Espai Gironès. 
A la tarda l’autocar va prendre rumb fins al Bosc de Can 
Ginebreda (el parc d’escultures de Porqueres) uns 40.000 
m2 de bosc, anomenat popularment “El bosc d’en Xicu” 
en referència a l’autor, que està ple de roures, alzines, pins, 
ginebres, cirerers d’arboç, grèvols, arços i escultures d’en 
Xicu, que tan amablement va acompanyar-los pel seu peculiar 
bosc, fent-los passar una estona ben divertida i amena.

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts edita 
uns pitets, dissenyats per la santjoanenca 
Judit Coma, amb l’objectiu de potenciar la 
faràndula 

Des que es va iniciar el projecte de comunicació entre l’alcalde 
i els joves del municipi ja s’han realitzat diverses reunions que 
han resultat molt productives i que han donat els seus fruits. 
En una d’aquestes reunions els joves van proposar realitzar 
un obsequi als infants del municipi amb algun element de la 
faràndula, i l’alcalde va considerar una acció molt encertada 
i tot l’equip de regidors es va posar a treballar per fer-ho 
possible. 
Després d’una extensa pluja d’idees, es va decidir editar un 
pitet d’en Jaumet, el fill dels gegants de Sant Joan les Fonts; 
en Joan i la Roser, ja que tal i com ha exposat Joan Espona, 
és una figura que es va crear especialment per la mainada i on 
ells s’hi senten molt identificats. En Jaumet és ballat per nens 
i nenes de l’Escola Castanyer i té un ball propi molt particular i 
après per tots els infants del municipi. 

Així doncs, es va decidir que tots els nens i nenes que neixin 
al municipi de Sant Joan les Fonts rebran aquest pitet com a 
obsequi. Tot i així l’Ajuntament ha considerat oportú oferir un 
pitet a cada un dels nens i nenes de la Llar d’Infants el Niu 
per tal que a partir d’ara, tant els que neixin com els que ja 
coneixen en Jaumet puguin gaudir d’aquest detall. 
El pitet d’en Jaumet pretén potenciar aquesta figura de la 
faràndula tan estimada pels mes petits del municipi.

Milers de visitants celebren el 10è aniversari 
de la FIRA INTERNACIONAL DE BRUIXERIA!
 

Magnífica celebració del desè aniversari de la Fira de 

Bruixeria on l’organització va voler retre homenatge a totes les 

cultures espirituals que han passat per les edicions anteriors 

realitzat per la colla Els Embruixats i diversos voluntaris. En la 

inauguració va participar el Sr. Sebastià d’Arbó, qui va obrir la 

primera edició de la Fira i a qui se li va encarregar l’obertura en 

aquest desè aniversari. 

Milers de persones varen viure novament la màgia i la 

professionalitat que caracteritza la Fira Internacional de la 

Bruixeria de Sant Joan les Fonts, que ha aconseguit atreure 

persones importants del món esotèric, professionals del 

sector, visitants encuriosits, i famílies d’arreu de Catalunya i 

Espanya, d’on fins i tot s’han apropat extrangers a passejar 

pel mercat esotèric i esdevenir partíceps dels tallers, xerrades 

i espectacles programats. 

Setanta parades varen omplir el Clot de l’Infern en motiu 

d’aquesta desena edició. Es tracta d’una xifra superior 

d’expositors que en altres anys. Al mercat esotèric els visitants 

hi van poder trobar des d’informació i cursos del món de 

l’astrologia, tarot, fenòmens paranormals, cristalls i ungüents 

de tot tipus, plantes aromàtiques curatives, llibres, menjar, 

roba i bijuteria especialitzada, entre d’altres. Un mercat apte 

per a tots els públics i per a totes les necessitats. 
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Al tractar-se del desè aniversari l’espectacle “10 ANYS DE FIRA 

BRUIXERIA” creat pel grup Els Embruixats de Sant Joan les 

Fonts, una formació de més de 40 veïns i veïnes del municipi 

i municipis propers, va tractar sobre les diferents cultures 

espirituals que van acompanyar les nou edicions anteriors de 

la Fira, des dels celtes als vikings, passant pel món gòtic, l’illa 

de Rapa Nui o Cuba, entre d’altres. 

També hi hagué espectacles de companyies convidades, que 

van desenvolupar-se envoltats del multitudinari públic de la 

Fira com ara “Vientos de brujas” protagonitzat per les bruixes 

de Zugarramurdi que van escenificar l’època de la inquisició, 

mostrant, tal i com pretén aquesta Fira, que les bruixes vénen 

a donar llum a allò que no es coneix, i en cap cas s’han de 

veure com un personatge mesquí i que fa por. 

Els rituals d’obertura i tancament de la fira van comptar amb 

una alta participació i també les danses dutes a terme pel 

Ballet Internacional d’Equador. 

A part dels espectacles, cal destacar l’èxit en les xerrades, 

aconseguint el límit d’aforament en cada sessió. Unes xerrades 

que van tractar els fenòmens paranormals, sessions de 

vidència en directe, el druïdisme o la predicció dels horòscops. 

La Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts es 

caracteritza per ser una fira familiar i per a tots els gustos, per 

això en aquesta desena edició no hi van faltar els tallers infantils, 

els jocs per als més menuts, el tradicional vol d’escombra i 

l’animació constant al bell mig de les parades. Cada any visiten 

aquest esdeveniment màgic entre 3.000 i 4.000 persones i per 

aquest motiu els establiments del municipi ja feia mesos que 

havien penjat el cartell de complet durant el cap de setmana. 

L’organització i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts estan 

molt satisfets amb l’èxit que any rere any obté aquesta Fira, i 

esperen mantenir i millorar aquesta consolidació com una de 

les més importants de Catalunya.

Es recapten 335,64 € amb el berenar soli-
dari prorefugiats sirians 

Un acte que va esdevenir molt participatiu i amenitzat amb la 
col·laboració de la contacontes Dolors Arqué.
Des de la regidoria de Benestar Social, s’ha emprès la primera 
acció solidària per donar suport als refugiats sirians. Ja 
que, des del passat ple del 21 de setembre, els dos grups 
municipals, CiU i la CUP, van manifestar la disposició de Sant 
Joan les Fonts d’esdevenir “municipi acollidor”. 
Així doncs, i com a primera acció dins el projecte, es va 
organitzar un berenar solidari el passat diumenge 11 d’octubre, 
a la plaça Major de Sant Joan les Fonts. El berenar va anar 
acompanyat de la intervenció de la contacontes olotina Dolors 
Arqué, que es va avenir a col·laborar per la causa oferint dues 
històries per a la mainada i amenitzant l’acte amb el seu humor 
i carisma. 
Més de 100 persones es van concentrar a la plaça per gaudir 
dels contes de la Dolors i culminar l’acte fent donatius i 
berenant plegats. La recaptació total ha estat de 335,64 €, 
que es destinaran íntegrament a enviar material d’ajuda 
humanitària als refugiats sirians. 
Amb aquesta acció es dóna el tret de sortida al projecte 
d’ajuda i col·laboració als refugiats sirians que s’ha emprès 
des de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts. 

Èxit de l’obra El venedor de coca a Olot

El passat dissabte 29 d’agost, el grup de teatre de Sant Joan 
les Fonts va representar l’obra El venedor de coca a la casa 
Cultural d’Andalusia de la Garrotxa. Prop d’un centenar de 
persones van poder gaudir d’una comèdia de dos actes on 
els embolics i les situacions còmiques van ser protagonistes.

Nova app per trucar al CAT112 amb geolo-
calització 

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència al telèfon 
112 posa a disposició dels ciutadans una APP gratuïta per 
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a telèfons mòbils que permet l’enviament automàtic de les 
coordenades de localització de la persona que truca al telèfon 
112 per alertar d’una emergència. 
L’APP anomenada My112 està disponible pels sistemes 
Android i iOS. Geolocalitzar la trucada de forma automàtica 
augmenta la capacitat de resposta dels cossos d’emergències. 
La localització és especialment indicada per a casos en què 
la persona que pateix l’emergència o que n’és testimoni, no 
sap on es troba exactament (zones rurals, en trajectes per 
carreteres, etcètera.) 

Valoració molt positiva en la visita guiada 
a Sant Joan les Fonts organitzada per 
Catalonia Sacra

Catalonia Sacra és una iniciativa dels bisbats amb seu a 
Catalunya. El seu propòsit és donar a conèixer el patrimoni 
arquitectònic i artístic vinculat a l’Església Catòlica, i ajudar a 
la seva visita. Aquest patrimoni, que representa una altíssima 
proporció de la riquesa patrimonial del territori, és el resultat 
de 2.000 anys de vinculació entre el cristianisme, la cultura, la 
identitat i l’espiritualitat del país. 
Una quinzena de persones van assistir a la visita que Catalonia 
Sacra i el Castell de Juvinyà va dur a terme a Sant Joan les 
Fonts. Tots els participants van estar molt agraïts amb el 
patrimoni que van poder contemplar i valoren la visita com a 
molt positiva. El projecte de Catalonia Sacra i el Bisbat van 
quedar molt satisfets amb el resultat i ha sorgit la previsió de 
seguir el contacte per dur a terme més activitats de forma 
conjunta. 

La Marxa 100% Tondo va acollir a 1.200 
ciclistes en la seva 5a edició 

L’esdeveniment, va comptar des del seu inici amb dos 
recorreguts de 68 i de 116 quilòmetres cadascun i va tenir lloc 
el passat 20 de setembre amb l’objectiu de recordar el ciclista 
Xavi Tondo. 
Preservar a la memòria l’amic Xavi Tondo és l’objectiu que 
persegueixen amb la marxa cicloturista 100% Tondo els 
organitzadors i amics del ciclista vallenc i garrotxí d’adopció. 
La cinquena edició d’aquesta marxa va tenir lloc el passat 20 
de setembre a la comarca de la Garrotxa (Girona) i va comptar 
amb 1.200 ciclistes participants i 200 voluntaris que van fer 
possible la celebració d’aquesta festa de l’esport. 
El premi, ser-hi 
I és que la finalitat de la 100% Tondo no és la de competir 
sinó la de recordar el ciclista realitzant les dues rutes que ell 
solia fer per entrenar-se. Per una banda, un recorregut de 68 

quilòmetres per la Garrotxa i el Pla de l’Estany amb sortida 
i arribada a Sant Joan les Fonts. Per l’altra, un itinerari que, 
partint del primer, continua fins a l’estació de muntanya de 
Vallter 2000 per completar els 116 km de la ruta que en Xavi 
feia quan preparava les competicions més dures. 
Com és habitual en cada edició, la 100% Tondo va comptar 
amb la participació d’alguns professionals del ciclisme i 
del món de l’esport que varen voler retre homenatge al seu 
company Xavi Tondo. Els més destacats d’enguany varen 
ser Nani Roma, Dominique Rollin (Cofidis), David de la Cruz, 
Angel Edo, Christian Meier (Orica) , Sharon Law (Wigle), Denis 
Van Winden (Lotto-Jumbo), George Bennet entre d’altres. 
La consolidació, la Tondo Kids! 
Xavi Tondo apostava pel ciclisme infantil i aquesta era la 
segona edició de la Tondo Kids. Un recorregut urbà per Sant 
Joan les Fonts de 900 metres que va comptar amb 96 nens i 
nenes d’edats compreses entre els 5 i 12 anys. Una prova que 
forma part del campionat provincial, puntuable per la Copa 
Catalunya. 
Un any més l’organitació agraeix a les entitats de Sant Joan 
les Fonts, Santa Pau, Setcases i el Consell Comarcal, als 
col•laboradors, protecció civil, Mossos D’Esquadra i sobretot 
als voluntaris la seva ajuda, ja que sense ells aquesta marxa 
no seria possible.

40 participants a la donació de sang a Sant 
Joan les Fonts 

El passat divendres 28 d’agost, a Sant Joan les Fonts, es va 
dur a terme una nova campanya de Donació de Sang. 
Va tenir lloc en el Centre Sociocultural de 6 a 9 de la tarda. Hi 
van participar 40 persones, dues de les quals va ser la primera 
vegada i tenien poc més de 18 anys, un fet que demostra que 
els joves s’estan implicant cada vegada més en ser solidaris i 
en comprometre’s amb la societat. 
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Donar sang és una acció molt important ja que permet donar 
vida a moltes persones i des de l’Ajuntament es vol agrair a 
tots els participants per la seva col·laboració. 

El projecte del Parc de les Olors de Sant 
Joan les Fonts va prenent forma, un espai on 
conèixer les plantes aromàtiques, culinàries 
i medicinals a través dels sentits 

El projecte “Parc de les Olors” és una iniciativa destinada a 
la recuperació d’espais agraris d’alt valor paisatgístic per 
convertir-los en jardins productius i visitables. Cada parc 
suposa una oportunitat d’ocupació i innovació per al món rural. 
Aquesta iniciativa, que l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
no s’ha volgut perdre, aportarà més valor afegit als existents 
atractius turístics. Actualment s’estan projectant nous indrets 
per fer les primeres actuacions, tot i així ja és una realitat el jardí 
del Monestir, com a primera fase d’intervenció, on hi trobem 
més de trenta varietats de plantes medicinals i aromàtiques. 
Aquest projecte serà un rondo-croquis, és a dir; un circuit amb 
diferents espais on el visitant pot prendre vistes, bé sigui per 
pintar, relaxar-se o formar-se, mentre s’està envoltat de plantes 
medicinals i aromàtiques, com ara saücs o espígols, que seran 
algunes de les que es plantaran en el cas del municipi. 
A la botiga de l’Oficina de Turisme s’hi poden trobar productes 
naturals creats per la Xarxa de Parcs de les Olors tals com: 
ambientadors relaxants, espècies per a la cuina, cremes o 
coixins aromàtics, entre d’altres. En un futur proper s’espera 
poder oferir-hi productes d’elaboració pròpia del Parc de Sant 
Joan les Fonts. 
Sant Joan les Fonts forma part de la Xarxa de Parcs de les 
Olors de Catalunya, que té com a objectiu la divulgació i 
creació de productes relacionats amb el món de les plantes 
aromàtiques, culinàries i medicinals, a través d’un model de 
desenvolupament rural sostenible.

Arriba a la Garrotxa el projecte de conservació 
de teixedes catalanes  

Després d’haver voltat per altres punts de Catalunya, per fi 
ens va arribar aquest estiu a la comarca l’exposició del LIFE+ 
Taxus, el projecte de conservació de teixedes catalanes. 
Aquest projecte ha estat finançat pel programa LIFE de la 
Unió Europea i promogut pel Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya. El Consorci de l’Alta Garrotxa, tot i no ser soci, és 
col·laborador des del seu inici a finals de 2012. 
L’exposició del projecte consta d’un total d’onze panells on 
s’explica el projecte i es fa difusió del valor de les teixedes com 
a patrimoni natural del nostre país. D’altra banda, l’exposició 

va acompanyada d’un tríptic on es parla específicament de 
les teixedes de l’Alta Garrotxa i una il·lustració de Toni Llobet 
sobre aquest hàbitat. 
L’exposició es va poder veure al Castell Estada Juvinyà de 
Sant Joan les Fonts. 

Magnífica celebració de la tradicional Festa 
Major de Begudà 

Es va jugar el partit de futbol de solters contra casats, on també 
s’hi va dur a terme un taller de papiroflèxia per als més menuts, 
tot seguit la faràndula va ballar al ritme dels Timbalers de Sant 
Joan les Fonts, i al vespre més de 160 persones assistiren al 
sopar popular que consistia amb productes de la terra i de Km 
0, on seguidament es va fer ball amb el conjunt “Què tal” i es 
va elegir el nou Hereu i Pubilla de Begudà, Núria Casadesús i 
Pol Corominas. 
El diumenge les activitats també van comptar amb gran 
participació, des de la Missa Solemne al Ball dels Capgrossos 
de Begudà i els Gegants de Sant Joan les Fonts, que van fer 
moure des dels més petits als més grans. Tot seguit a la tarda 
es van celebrar les sardanes amb la Cobla Ripollès i per cloure 
la Festa Major es féu un Ball amb Arrítmics que va culminar 
amb una guerra de confeti. 

El mestre xocolater Jordi Ferrer fa una 
xerrada a la Residència Torreblanca 

El passat dijous dia 9 de juliol, el mestre xocolater olotí Jordi 
Ferrés va fer passar una tarda molt dolça a totes i tots els 
residents i treballadors de la Residència Torreblanca de Sant 
Joan les Fonts. 
Va explicar d’on venia el fruit, com s’elabora la xocolata. Va fer 
un tast de xocolata negre i xocolata amb llet. 
Segons els responsables de la Torreblanca, el que ens va 
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quedar clar és que la xocolata ens fa ser feliços, no sabem si 
per la seva química, però sí pel seu esperit dolç i embriagador, 
ja que en el moment que te l’estàs menjant, et fa reviure 
anècdotes plenes d’amor, i això és felicitat. Posem una mica 
de xocolata a les nostres vides! 
Des de Torreblanca volem agrair de tot cor a en Jordi per 
ser una persona tan especial, compromesa, plena d’alegria i 
amor. Moltes gràcies de part de tots els residents i treballadors 
de Torreblanca. 

Celebrada amb èxit la festa de fi de curs de 
la Llar d’Infants el Niu 

El passat dissabte 18 de juliol, es va celebrar a Sant Joan les 
Fonts la Festa de fi de curs de la Llar d’Infants el Niu, una 
celebració molt animada amb el cantant Jaume Barri. Hi van 
assistir molts nens i nenes de l’escola, alguns amb els germans 
grans i fins i tot cosins. 
En Jaume va fer ballar i participar tant a nens i nenes com a 
pares i mares i es va acabar la festa amb una petita remullada 
i amb berenar per a tothom. 

Fulletó turístic 
Ja és aquí la nova edició del fulletó turístic de Sant Joan les 
Fonts. Inclou molta informació sobre llocs d’interès, rutes i 
amés hi ha un mapa de Sant Joan i el seu voltant. 

L’APM a Sant Joan les Fonts 

En l’últim capítol de la temporada 2014/2015 de l’APM, en 
Peyu va venir al nostre poble per gravar “l’Ole tu”. Una secció 
de l’APM que s’encarrega de buscar edificis o llocs mal fets i 
curiosos d’un poble. I ens ha tocat a nosaltres!! Van sortir unes 
quantes cases del poble com la casa dels Ribera Llongarriu, 
l’escorxador i la funerària, la casa d’en Pere Reixach i també la 
casa d’en Joan Sala. 

La Festa del Barri dels Torrents acull més de 
130 veïns i veïnes! 

La Festa del Barri dels Torrents va ser un gran èxit. Amb un 
bon sopar servit per Catering Coderch i amenitzant l’acte un 
gran conjunt de música “Els Genion’s”… Més de 130 veïns i 
veïnes van sopar a la fresca i tot fent ballaruca s’ho van passar 
d’allò més bé! 

L’Associació de Comerciants celebra amb 
èxit la tradicional Festa de Sant Antoni 

Primer es va fer el rés del rosari a l’antiga escola de Belles Arts, 
on van assistir una cinquantena de persones. Enguany la Sra. 
Rosa Bremont, coneguda com la Rosita, després d’un munt 
d’anys fent-se càrrec del rés del rosari, es va despedir per 
deixar pas a una nova persona que continuï amb la tradició. 
Tots els comerciants li agraeixen aquests anys que ha fet 
possible el rés del rosari de Sant Antoni a Sant Joan les Fonts. 
Seguidament es va dur a terme al Centre Cultural el sopar i el 
ball, on es van reunir uns 110 assistents. 

Sant Joan les Fonts augmenta els visitants 
del mes de juliol, i la ruta estrella segueix 
sent les 3 colades de lava 

L’Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts atén a més de 
800 persones durant el mes de juliol, un 3% més que l’any 
passat per a les mateixes dates. 
La participació en visites guiades i culturals també es va 
incrementar notablement, el Monestir ha passat a tenir 626 
visitants dels quals més de la meitat ho han fet en grups i 
mitjançant visites guiades establertes. 
Pel que fa referència al Castell Estada Juvinyà, ha rebut un 
total de 84 visitants aquest juliol, on una trentena ho han fet a 
través de visita guiada. 
El públic que s’apropa a l’Oficina de Turisme de Sant Joan 
les Fonts és majoritàriament català, 388 persones, és a dir, un 
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48% dels visitants atesos, provenen de Catalunya, pel que fa a 
la resta de l’Estat han passat per l’Oficina 149 persones, que 
correspon al 19% del total. 
El públic europeu supera al de l’Estat Espanyol amb un 
total de 236 persones ateses que representen el 29%, dels 
quals la majoria procedeixen de França, Països Baixos i 
Bèlgica. Finalment el públic de la resta del món, 29 persones, 
conformen el 4% restant. 
El perfil del visitant és majoritàriament familiar, tot i que també 
ens visiten força grups d’amics i parelles. 
El més demanat pels visitants, com és de costum, és visitar 
el municipi i sobretot la Ruta de les 3 colades, seguidament 
per la Ruta de les Fonts i Verlets. Enguany, degut al temps, el 
públic ha demanat en moltes ocasions zones de bany. També 
sol·liciten informació sobre la Ruta medieval i els monuments. 
Pel que fa referència a la comarca en general, les rutes pel 
Parc Natural de la Zona Volcànica i l’Alta Garrotxa són les més 
demanades pels visitants. 
Simultàniament, el nou lloc web municipal de promoció 
turística, posat en marxa des del passat abril, ha acumulat 
més de 1.600 visites, amb la visualització de 5.093 pàgines 
i un temps mitjà de 2 minuts i 20 segons. Unes dades que 
confirmen el bon servei.

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
aprofita l’estiu per realitzar millores a 
l’Escola Castanyer

Durant aquest estiu s’han realitzat diverses millores a l’Escola 
Castanyer, consistents en l’adequació de dos espais exteriors i 
a l’interior de l‘edifici s’han realitzat millores en els tancaments 
de fusteria, incorporant vidre doble per obtenir un aïllament 
tèrmic i acústic idoni dins les classes, ahora que s’han instal·lat 
capçals termostàtics de calefacció a tot l’edifici.

També s’ha realitzat una millora general a la zona de la cuina, 
renovant diversos elements com, per exemple, la campana 
extractora, i dotant d’una separació el menjador de l’escola 
amb l’entrada. Aquestes millores han representat un total 
d’inversió de 68.720 € dels quals 46.854 € han estat assumits 
pel pressupost ordinari de l’Ajuntament. 

La Generalitat adequarà el pont de l’entrada 
a Sant Joan el 2016

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet arribar un 
comunicat a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en el qual 
es compromet a remodelar el pont de l’entrada nord (conegut 
com a pont del Salt) durant el 2016. Es tracta de l’únic accés 
al nucli urbà des d’Olot. Fet a la dècada dels 40, s’ha quedat 
estret, té un revolt molt tancat i, a més, té una inclinació. Quan 
s’hi troben 2 vehicles grossos un ha de deixar pas a l’altre i va 
ben just que hi passin un camió i un turisme.
Segons ha explicat Joan Espona, fer un pas perquè els 
vianants puguin travessar el pont sense ensurts era un 
compromís electoral. Per tal de dur-lo a terme, l’Ajuntament 
va fer la proposta al Departament de Territori i Sostenibilitat. 
El criteri respost per Territori i Sostenibilitat ha estat que si han 
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d’intervenir en el pont, el millor és fer una acció integral que 
resolgui tots els problemes d’una vegada per totes.
“En això estem negociant”, va puntualitzar Joan Espona. 
L’alcalde va recordar que existeix un projecte de l’antic 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques que no 
es va poder dur a terme per causa de la manca de recursos 
de la crisi econòmica.
El projecte preveia eixamplar la zona de conducció i fer un pas 
segur per als vianants. Ara, el pont té una longitud de 43 metres 
i una calçada de 6,5 metres sense quasi vorals ni voreres. A 
partir de la possible execució del projecte, l’amplada total 
serà d’entre 10 i 15 metres. La intenció és fer que els vehicles 
disposin d’uns 7 metres d’amplada de calçada, suficient 
perquè dos vehicles grossos hi puguin passar a l’hora. I, a 
més, s’hi preveu una vorera d’1,5 metres a banda i banda per 
tal de facilitar el pas de les persones.
Ara, el pont suposa un obstacle complicat per als veïns que 
volen accedir a la zona de Peracaula, on hi ha un bicicarril, un 
parc, un estany i senders plans per caminar. Hi han d’accedir 
a través del pont medieval i del carrer Sant Pere.
Fer que els accessos a la zona de Peracaula des de la rotonda 
preèvia al pont absorbeixin el trànsit d’entrada provinent d’Olot 
serà un repte per l’Ajuntament, quan Territori i Sostenibilitat 
activi les obres.
“Són unes obres —ha indicat l’alcalde— que no es poden fer 
en una o dues fases”. Així doncs, l’única solució —de moment 
possible— durant les obres serà tallar la GI-522 i desviar el 
trànsit per la carretera de Peracaula i distribuir-lo des de la zona 
de l’església parroquial. En aquest lloc, els vehicles es trobaran 
amb l’altre pont. Es tracta del pont medieval. És un pas que 
un turisme i fins un camió de poc tonatge pot travessar amb 
facilitat. En aquest lloc, el pas de vehicles havia estat controlat 
per un semàfor. Fins que fa uns anys, l’Ajuntament va decidir 

tancar-lo al pas de vehicles.
Pel que fa als vehicles de gran tonatge l’única solució a un 
tancament del pont del Salt és prendre la rotonda de la C-26 
(coneguda com a rotonda de can Tresserras) des d’aquest lloc 
poden accedir a l’A-26, sortir abans dels túnels de Castellfollit 
i accedir a Sant Joan les Fonts per la GI-522 al polígon de les 
Corominas i l’entrada a la Torraspapel i les empreses de metall 
de la localitat.
En altres ocasions, l’Ajuntament ha pogut solucionar —
encara que durant pocs dies— un tancament per obres del 
pont del Salt. El darrer cop va ser a l’abril. Fa uns 8 mesos, el 
Departament va millorar el ferm i va posar una tanca doble al 
pont per tal d’evitar una possible caiguda al riu d’algun vehicle 
accidentat.

Èxit d’assistents a la missa pels 50 anys de 
sacerdoci de Miquel Vall-llosera

La missa es va celebrar al monestir de Sant Joan les Fonts 
per celebrar els 50 anys de sacerdoci de mossèn Miquel Vall-
llosera amb la presència dels representants de les parròquies 
de Sant Joan, la Canya i Castellfollit. Els alcaldes d’aquestes 
tres poblacions varen agrair la tasca de Mn. Vall-llosera 
mitjançant una emotiva intervenció de l’alcalde de Sant Joan 
les Fonts, Joan Espona qui va destacar el compromís del Mn 
amb totes les actuacions que es fan des de l’Ajuntament.  A 
continuació es va fer entrega de diversos regals, entre ells un 
viatge a Roma, gentilesa dels tres ajuntaments.
L’acte va acabar amb un pica-pica a l’exterior del Monestir, 
on veïns, amics i familiars varen poder felicitar al Mn pels 50 
anys de sacerdoci. Recordem que Vall-llosera va ser nomenat 
sacerdot el dia 12 de setembre de 1965 a la Basílica de Santa 
Maria de Castelló d’Empúries.

Per a l’obtenció i renovació

de permisos de conduir,

llicència d’armes i 

altres tipus de revisions.

Tel. 972 29 11 61
Carrer Juvinyà, 15

17857 Sant Joan les Fonts
Horari d’oficina: dimarts i divendres de 17 h a 21 h.

CENTRE DE 
RECONEIXEMENTS 

MÈDICS 
SANT JOAN LES FONTS

Gesto’s
PERRUQUERS

ESTÈTICA
C/. Major de Santa Magdalena, 12

17857 SANT JOAN LES FONTS
e-mail. gestosperruquers@hotmail.com

HORES CONVINGUDES
Tel. 972 29 12 19



15

ENTITATS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

El Club Poliesportiu Santjoanenc com a eina 
per iniciar als nens i nenes l’esport .

És de sobres conegut que molts pediatres recomanen la 
pràctica de l’esport com un bon sistema per ajudar a inculcar 
als nens hàbits saludables des de que són petits.
Des del Club, estem potenciant l’inici de l’activitat de l’esport 
a través d’Escoletes esportives. Es tracta d’iniciar als nens a 
l’esport de manera lleugera (un entrenament a la setmana) 
i mitjançant metodologies que combinen els jocs amb la 
pràctica d’un esport concret. 
Tenim una oferta d’escoletes que permet als nens de 5 a 8 
anys, iniciar-se en la pràctica tant de futbol, com de bàsquet, 
com de natació. Cadascuna de les 3 activitats es porta a terme, 
de manera totalment separada, el divendres a la tarda, fora 
d’horari escolar. Aquesta activitat permet que els nens arribin 
a edats on l’esport es torna més competitiu (a partir de quan 
tenen 14-16 anys), amb un bon nivell de tècnica individual que 
els permet gaudir més i millor del seu esport. A part, l`inici en 
Escoletes a edats 6 a 8 anys permet al nen veure si l’esport 
que ha escollit és el que li agrada o prefereix provar-ne de 
diferents fi ns a veure quin l’atrau més.

El Club Poliesportiu Santjoanenc com a eina 
per ajudar a la gent de més de 40 anys a 
mantenir-se en forma.

També està demostrat que practicar exercici físic de manera 
regular, sense arribar a nivells competitius, és molt benefi ciosa 
per a la salut, sobretot a partir d’una determinada edat. El 
Club també en aquesta faceta, intenta aportar solucions per 
tota persona que vulgui portar a terme activitats de gimnàstica 
de manteniment, classes de zumba, sessions de gimnàs de 
manera individual, i fi ns i tot sessions de spinning també de 
manera individual. El gimnàs del Club, està preparat per ésser 
utilitzat tant pels socis, com per la gent que ho vulgui (només 
cal omplir la inscripció a l’ofi cina del Club), des de les 9 del matí 
a les 10 del vespre, així com la sala de spinning està oberta des 
de les 6 de la tarda a les 10 del vespre de dilluns a divendres. 
Conjuntament amb l’Ajuntament, estem en un projecte de 
millora de les instal·lacions que ens ha de permetre en un curt 
període de temps, millorar les màquines del gimnàs i renovar 
el terra de la sala polivalent. També estem en converses amb 
l’empresa Activity Point per tal de incrementar l’oferta en 
varietat de classes i d’horaris, en referència a gimnàstica de 
manteniment.
Vine a informar-te a l’ofi cina del Club. Dimarts, dimecres i 
divendres, de 17 a 20 hores.

C/ Paperera Torras, s/n - Sant Joan les Fonts

Horari:
de dilluns a dissabte de 5:30h a 21:00h 

diumenge de 7:00h a 21h

bar
la piscina
sant joan les fonts
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Resum d’activitats 2015 Associació de 
Comerciants

FIRA DEL TASTET
Un any més el passat dia 12 d’abril a la 1 del migdia al pavelló 
del Club Esportiu Santjoanenc es va dur a terme la 19a Fira 
del tastet, una de les activitats que ja s’ha consolidat dins el 
programa anual d’actes de Sant Joan. 
Unes 500 persones van poder gaudir del tast de tots els 
productes elaborats artesanalment, pels 19 establiments 
participants de la nostra associació.
Aquesta fira pretén dinamitzar el comerç del municipi i afavorir 
la marca de proximitat.
Per acabar, el tradicional ball, a càrrec del grup SHARAZA.

FESTA DE LA FLOR
Els dies 23 i 24 de maig la nostra associació va tornar a 
participar a la festa de la flor.
Aquest any en motiu dels 20 anys que la nostra entitat va 
començar aquesta festa, a més de la decoració dels nostres 
barris més emblemàtics i les diferents fonts, també vam 
decorar la plaça del poble.
Gràcies a la col·laboració de la Colla Santjoanenca de carnaval 
vam poder realitzar, una preciosa composició floral, dedicada 
a Venècia, agraïm la seva col·laboració i esperem poder repetir 
en propers anys.

FESTA DE SANT ANTONI
El dia 13 de juny, un dels carrers que va ser l’eix principal 
del comerç al nostre poble, va  tornar a celebrar la festa en 
honor al seu nom i per aquest motiu  la nostra associació vam 
realitzar un seguit d’actes.
A les 8 del vespre es va donar pas al “res del Rosari”, als locals 
de l’antiga escola de dibuix i per cinquè cop a les 21 h. al 
Centre Sociocultural va tornar a organitzar un sopar popular- 
botifarrada, que va comptar amb la participació d’unes 125 
persones, i que va finalitzar amb un ball per a tots els assistents.



17

10a FIRA INTERNACIONAL DE LA BRUIXERIA
El 3 i 4 d’octubre la nostra associació, com ja porta fent els 
darrers anys, va tornar a col·laborar a la Fira de bruixeria.
Com cada any la nostra associació va disposar d’una parada 
durant els dos dies que va durar la fira per tal de poder exposar 
i vendre els diferents productes dels nostres associats.
Al mateix temps la nostra associació va participar en totes 
les activitats que es duien a terme aquests 2 dies, també 
disfressats de bruixes i bruixots.

CALIU NADALENC 2015
El dia 19 de desembre a les 4’30 h la tarda a la plaça Major 
de Sant Joan les Fonts, es durà a terme el 9è Caliu Nadalenc 
i tradicional cagada del tió de l’Associació de Comerciants, 
dirigida a tots els nens fins a 10 anys.
Aquest any, gual que l’any anterior, per tal de poder fer cagar 
el tió tots els nens i nenes hauran de realitzar una activitat 
adreçada als infants i fer una aportació per la Marató de TV3 
de 3 €
Per acabar hi haurà xocolata i coca per a tothom

PROMOCIÓ NADALENCA DE L’ASSOCIACIÓ 
DE COMERCIANTS :

Aquest any l’Associació per la campanya de Nadal obsequiarà 
a totes aquelles persones que comprin en un dels nostres 
establiments associats en una butlleta per participar en el 
sorteig de lots de Nadal.

BONES FESTES A TOTS!!!
Isabel Rigat i Aulí

ENTITATS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
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L’Agrupació Esportiva La Canya presenta 
la nova temporada 2015-2016, amb il·lusió i 
amb moltes ganes de fer-ho bé 

Enguany, en la presentació de la nova temporada, es van 

exposar els canvis que hi ha hagut en l’organització interna 

de la junta; des de la presidència es va agrair l’esforç als que 

han col·laborat fins ara i es va donar la benvinguda a les noves 

incorporacions. 

La Junta i Organització Esportiva està formada pels següents 

membres: 

President: Mateo Hernàndez. Vicepresident: Josep Pujol. 

Secretaris: Jordi Herrero i Carme Corominas, Tresorer: Joan 

Bosch. Vocal: Lluís Coll. Coordinador equips: Josep Pujol. 

Responsable de Manteniment: Joan Nierga i Pàgina web: 

Tonyi Aguilera. 

En aquesta temporada 2015/2016 hi haurà equips en totes 

les categories d’edat; amb l’Escoleta en total seran 11 equips, 

comptant la incorporació de l’equip de Veterans, que també 

lluirà el mateix equipament que totes les altres categories. 

Amb la voluntat de fer més familiar i proper el club, potenciaran 

que en cada partit de lliga hi participin dos o més jugadors de 

categories inferiors, a les categories immediatament superiors, 

d’aquesta manera permetran agafar experiència de cara a 

quan hagin de canviar de categoria. 

Equips temporada 2015-2016 

1. Quarta Catalana 

2. Juvenils 

3. Cadets 

4. Infantils 

5. Aleví A 2003 

6. Aleví B 2004 

7. Benjamí 2006 (A) 

8. Benjamí 2007 (B) 

9. Prebenjamí 2009 

10. Escoleta 

11. Veterans 

Es pot trobar tota la informació del club a la pàgina web, que 

funciona gràcies a les aportacions de tots, i on es trobaran 

totes les últimes novetats i notícies al dia. Actualment ja ha 

rebut un total de 8.296 visites i en l’últim mes 634 visites. 

Aquesta temporada han fet un gran esforç per condicionar 

un nou espai que fins ara era el camp dels partits de futbol 

set, junt amb el camp de baix. En aquest camp s’hi faran els 

entrenaments del tots els equips. 

Tot el club agraeix als entrenadors, delegats i nous components 

de la junta per la seva dedicació desinteressada, i en la 

presentació van fer una menció especial a dues persones, que 

fan que les instal·lacions es mantinguin al màxim de cuidades 

i netes possible, en Ricard i l’Ester, agraint tot el treball que hi 

dediquen.

Juvenils

Quarta Catalana

Cadets
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Aleví A 2003 Aleví B 2004

Benjamí A 2006 Benjamí B 2007

Prebenjamins Infantils

Veterans Junta directiva
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ANIVERSARI QUINTA NASCUTS AL 1981

1 - Annabel Del Cid
2 - Mireia Morejón
3 - Ester Campulier
4 - Vanessa Torrent
5 - Sulaika Sancho
6 - Joan Carles Mayà
7 - Rosa Gayolà
8 - Javier Zanchi
9 - Araceli Hiraldo
10 - Helena Dorca
11 - Jaume Compte
12 - David Juviñà
13 - Carles Guirado
14 - Xevi Vila
15 - Marc Ramírez

16 - Laura Vergés
17 - Vanessa Manrique
18 - Marc Font
19 - Elisabet Aulinas
20 - ?
21 - Arcadi Torras
22 - Jordi Romero
23 - Javier Jiménez
24 - Josep Miquel Gómez
25 - Albert Gelis
26 - Sergi Vila
27 - Manuel Sánchez
28 - Carme
29 - Josep M. Ortuño
30 - Ángel de Arriba

1 - Mireia Morejón
2 - Vanessa Torrent
3 - Susanna Orri
4 - Marc Ramírez
5 - Helena Dorca
6 - Laura Vergés
7 - Sulaika Sancho
8 - Josep Miquel Gómez
9 - Annabel Del Cid
10 - Rosa Gayolà
11 - Javier Zanchi
12 - Elisabet Aulinas
13 - Ester Campulier
14 - David Juviñà
15 - Xevi Vila

16 - Sergi Vila
17 - Javier Jiménez

1

1

2 3 4

5
6 7

8

9
10 11

12

13

14

15 16

17

2 3 4 5
6 7 8

9
10

11 12 13 14 15
16

17

18

28
29

30

19
20 21 22 23

24 25
26 27

El Soroll de les Fonts 

i tot l’equip de redacció 

us desitja un 

Bon Nadal 
i Feliç 2016
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25 ANYS EN IMATGES (1990-2015)
Durant els darrers 25 anys, Sant Joan les Fonts ha experimentat canvis molt importants, protagonitzant notícies 
que han marcat la història més recent del municipi. A continuació —i en motiu de l’aniversari de El Soroll— 
hem intentat resumir algunes de les més destacades. No ha sigut fàcil sintetitzar totes les informacions en 
unes poques pàgines però ens hem ajudat amb les imatges més destacades que s’han publicat en algun dels 
números de la revista. Així doncs, us convidem a fer un exercici de memòria, viatjant pel passat i el present de 
Sant Joan les Fonts. 

Col·laboradors que ens han deixat:
Passen els mesos i els números de la revista però seguim 
recordant alguns dels noms dels companys que ens han deixat 
durant aquests 25 anys. Encara avui formen part d’aquesta gran 
família. No volem perdre l’oportunitat de recordar-los en aquest 
aniversari que també és el seu. 
Una de les persones més vinculades a la revista va ser l’Alfonso 
López del Valle, ja que va exercir les tasques de director del 
1996 al 2009, i col·laborador des de gairebé els inicis.
Altres noms que també han participat amb la revista són —
amb més o menys periodicitat— en Gabriel Granados, en Lluís 
Badosa Conill, la Blandina Coderch, en Josep Puigdemont, etc.

L’agermanament amb Ydes
El 25 de novembre de 1990, Sant Joan les Fonts va agermanar-
se amb la població occitana d’Ydes, poble de característiques 
similars al nostre. L’acte va tenir lloc al Saló de sessions de 
l’Ajuntament on l’alcalde Irvin Sala i l’alcalde d’Ydes, Roger 
Besse van signar l’agermanament. Amb l’arribada dels occitans 
es varen visitar entitats, monuments i empreses, exposicions 
a l’aire lliure, ballades de gegants, sardanes, pomells de flors, 
aperitius populars i misses cantades.
Més endavant es varen realitzar diversos estudis per fomentar la 
col·laboració entre empreses i entitats.

Vestits de paper
A finals dels 80 i principis dels 90, la Blandina Coderch i el 
seu equip de col·laboradores del Casal d’avis de Sant Joan, 
varen crear un taller de confecció de vestits de paper. L’èxit fou 
enorme amb desfilades a l’envelat de Sant Joan, i a diversos 
pobles de Catalunya. L’any 1991, al número 4 de la revista, els 
mateixos avis publicaven un article on parlaven de la desfilada 
a Sant Pau del dia 12 de maig. Explicaven com eren els vestits 
de les encarregades de desfilar: la Quimeta Costa, la Maria 
Figueras, la Dolors Casadellà, la Conxita Quer, la Trini Busquets, 
la Lourdes Canalies, en Miquel Sitjà i en Miquel Serrat.
L’article acaba dient: “varen ésser molt aplaudits i ens van 
felicitar molt, ja que les nostres models, van desfilar amb la 
dignitat de sempre. Tota la Llar està orgullosa de les nostres 
desfilades, fem quedar molt bé el nostre poble i això és molt 
important”.
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Mimi Badosa, pubilla de Catalunya
L’any 1990, la Mimi va ser escollida Pubilla de Catalunya, la qual 
cosa va permetre portar el nom de Sant Joan les Fonts per tot 
el país. Durant el mateix any va ser homenatjada a Sant Joan, 
en un acte organitzat per l’Ajuntament i el Centre d’Iniciatives 
Turístiques d’Olot. L’any 2013 va ser l’encarregada de fer el 
pregó de la Festa major.
Altres veïnes també han aconseguit el títol de Pubilla de la 
Garrotxa durant aquests 25 anys: Olga Coderch (Pubilla de Sant 
Joan el 2011), Coral Plujà (Pubilla de la Canya 2013).
Per la seva banda, Jèssica Oliveras fou escollida Miss nació 
catalana l’any 2012; posteriorment la vàrem poder veure a la 
portada de la revista Interviú. 

Pluja de premis als programes de Ràdio Sant Joan
Ràdio Sant Joan és l’única emissora catalana que gràcies al 
programa Sol·lituds ha aconseguit rebre tots els premis de ràdio 
possibles a nivell català en un any: premi Ràdio Associació de 
Catalunya, premi Carles Rahola del Col·legi de periodistes de 
Catalunya, i el premi Rosalia Rovira de la Diputació de Barcelona. 
També foren premiats amb el premi “Ràdio Associació de 
Catalunya”, els programes La plaça dels gegants i L’observador.
A principis dels 90 Ràdio Sant Joan va organitzar diverses 
edicions dels premis “Microfons d’or” conjuntament amb la 
resta d’emissores de la comarca. 
Enguany Ràdio Sant Joan ha complert 26 anys. 

Adéu a la caserna de la Guàrdia Civil
Inaugurada l’any 1950, després d’uns anys en desús, i de ser 
uns dels escenaris de la pel·lícula Garrotxilàndia, l’any 2006 
es va enderrocar la Caserna de la Gurdia Civil. En els seus 
terrenys l’Ajuntament hi va construir pisos de protecció oficial 
i la caserna d’entitats amb sis locals individuals i una sala de 
reunions polivalent. 
Amb aquest enderroc es posa punt i final a molts anys de 
presència del cos de la Guàrdia Civil al nostre poble. El record 
de les famílies que hi varen passar encara és ben present. 

Descobriment d’un Poblat Ibèric i de quatre bombolles de lava 
L’any 2013 es va confirmar l’existència d’un poblat ibèric al 
Boscarró de Sant Joan les Fonts, la qual cosa representa un 
descobriment arqueològic de gran projecció. Josep Oliveras i 
diversos equips d’arqueòlegs han trobat restes d’un important 
assentament ibèric que daten del segle IV i II abans de Crist: una 
paret d’uns 80 cm, centenars de fragments de ceràmica, etc. La 
majoria de peces són d’origen local però també hi ha material 
d’importació de la zona púnica i grega. 

Durant aquest 2015, la zona del Molí Fondo també ha estat 
notícia pel descobriment de 4 bombolles de lava en un radi de 
7 metres. Es tracta d’una troballa sense precedents perquè la 
lava de les bombolles prové d’una erupció poc normal a Europa 
i només comparable a algunes de les de les illes de Hawaii.

25 ANYS EN IMATGES (1990-2015)
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Vila Florida i “Sant Joan les Flors”
L’any 2014 i 2015 el terme municipal de Sant Joan les Fonts 
ha estat distingit amb dues flors d’honor, pel seu compromís 
amb els espais verds, la cura del medi ambient a través dels 
espais enjardinats i la millora de l’espai urbà. “Viles florides” 
és un moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya amb la complicitat de la Generalitat.
Segurament, els jurats tenen en compte que cada any celebrem 
la tradicional festa de les flors que des de fa dos anys porta per 
nom “Sant Joan les Flors” i que ja ha esdevingut un referent a la 
comarca. Enguany hem celebrat la vintena edició ja que l’origen 
d’aquesta mostra es remunta al primer concurs Floral de Sant 
Joan les Fonts, l’any 1996.

Garrotxilàndia 
Han passat 10 anys des de l’inici del rodatge de la película 
Garrotxilàndia. Un projecte genuïnament santjoanenc que va 
comptar amb el recolzament de tots els veïns i veïnes, amb 
molta il·lusió i un resultat que més enllà de pretensions o  grans 
escenografies, reivindica el record d’un temps concret de 
la nostra història recent. La Comissió de festes ja va declarar 
durant l’estrena de la pel·lícula el dia 29 d’abril de 2006, que el 
pas del temps revaloritza aquest film. 
Garrotxilàndia va tenir gran repercussió a nivell de premsa de tot 
Catalunya i es va poder veure al Centre socio-cultural de Sant 
Joan, als cinemes d’Olot, Banyoles i Girona.
Una de les particularitats de Garrotxilàndia és que ningú tenia 
experiència cinematogràfica i que es va rodar amb només sis 
mil euros de pressupost. 
Hi haurà una segona part?

Embaràs de la gegantessa Roser
L’any 2003, la revista El Soroll va publicar en exclusiva la notícia 
de l’embaràs de la gegantessa de Sant Joan, la qual cosa la 
convertia en la primera de la  història en quedar-se prenyada. 
Aquesta original idea va tenir una gran repercussió mediàtica i 
varen ser molts els que no es varen voler perdre el ball de la festa 
del Roser, en ple embaràs. Una imatge que quedarà pel record 
i que uns mesos més tard donaria com a resultat un capgros. 
Fou durant el ball de la festa major a la plaça. Els tiets de Ràdio 
Sant Joan varen ser els encarregats d’assistir la Roser en el part 
i de presentar en societat a en Jaumet. Gràcies a l’escola de 
Belles Arts i als nens de l’Escola Castanyer —que varen ser els 
qui van escollir el nom de “Jaumet”— avui podem gaudir d’un 
dels personatges més estimats de la faràndula. Des de finals 
d’aquest 2015, l’Ajuntament regala a tots els nous nascuts de 
Sant Joan les Fonts, un pitet amb la imatge d’en Jaumet.

El boom de les entitats
Durant aquests 25 anys, el nostre poble pot presumir d’un teixit 
associatiu envejable, amb noves i velles entitats que enriqueixen 
la oferta cultural, esportiva i participativa. La darrera en arribar ha 
estat “Surti com surti” que s’afegeix a una llarga llista d’entitats 
consolidades: Amics de la Flor, les comissions de festes, els 
clubs esportius, l’Escola de Belles Arts, Ràdio Sant Joan, amics 
del Bonsai, l’Associació de comerciants, el Pis9, els casals 
d’avis, associacions de veïns, associació de botifarraires, la 
carnavalesca, el grup de teatre, la coral Aiguaneix, etc.
Cal destacar que moltes de les activitats que es realitzen al poble 
compten amb el suport i la col·laboració d’aquestes entitats. 
Actualment a Sant Joan hi ha 9 locals per a les entitats i 2 sales 
de reunions; a la Canya el local de la Cooperativa i a Begudà, el 
local de les antigues escoles.

25 ANYS EN IMATGES (1990-2015)
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L’impuls turístic de Sant Joan
L’any 1990 l’oficina de turisme estava ubicada a l’edifici de 
la Ràdio. En aquells anys, pocs es podien imaginar com 
s’incrementaria el nombre de turistes que visiten cada any 
el nostre poble. I és que cada vegada rebem més visitants 
meravellats per l’entorn i per la cura del nostre patrimoni 
arquitectònic i natural, únic a la península Ibèrica, Tenim les 
3 colades, un poblat ibèric, bombolles solidificades, edificis 
romànics, i una projecció cada vegada més singular. 
Vint-i-cinc anys després, l’oficina de turisme s’ha ubicat 
definitivament a ca l’Esquirolet (21 de juny de 2014) on s’han 
triplicat el nombre d’usuaris. Les rutes, són un dels atractius 
que s’han creat al llarg d’aquest quart de segle (la ruta de les 3 
colades, fonts i verlets, medieval, itinerària, el camí…)
L’any passat varen passar per l’oficina més de 3.000 persones.

“Les dones d’aigua” i “La fira de bruixeria”
L’any 2004 es va celebrar la primera edició de l’espectacle “Les 
dones d’aigua”, una activitat que de la mà de l’Imma Jaurés i 
“Turisme de Sant Joan” escenifica una història diferent cada 
any, i que culmina amb el piromusical als peus de l’església 
parroquial. Un escenari que meravella als visitants i participants 
de la festa major.
L’any 2006 es va celebrar la primera edició de “La fira de 
bruixeria” amb l’Imma Jaurés com a capitana, i molta implicació 
de tot el poble. Amb els anys, s’ha consolidat com una de les 
més rellevants de Catalunya, amb més de 50 parades, milers de 
visitants i més de 30 activitats. 
Entre els padrins d’aquella primera fira destaquen Sebastià 
d’Arbó i la Rosa Collelldevall.

Consagració del nou altar del Monestir 
El dia 28 de desembre del 2013 es va celebrar una missa al 
Monestir per consagrar el nou presbiteri, amb la presència del 
Bisbe Francesc Pardo. Mossèn Vall·llosera va destacar que 
“amb aquest cerimonial s’ha escrit una nova pàgina de la història 
a Sant Joan les Fonts”. Les obres de millora també van consistir 
en la restauració de la portalada, un accés al campanar, el repàs 
de la coberta de l’espai exterior, accessos de minusvàlids i la 
instal·lació d’una nova  il·luminació.
El monestir també ha estat notícia perquè l’any 2014 es va 
fer —per primera vegada— un estudi de prospeccions amb 
georadar que va detectar l’existència de tres tombes al subsòl 
de l’església i dos murs exteriors que els experts atribueixen al 
perímetre de l’antic monestir benedictí, conegut com el Priorat 
de Sant Esteve.

El santjoanenc de futbol assoleix l’ascens a tercera catalana 
La temporada 2013/2014, l’equip sènior del CP Santjoanenc 
va quedar campió del seu grup de 4ª catalana, obtenint el dret 
a jugar a Tercera. Joan Vila Quetxa, entrenador de l’equip, va 
declarar que: “s’havien superat amb èxit tots els entrebancs, 
amb només tres partits perduts en tota la lliga i això demostra 
l’esforç i la implicació de tots”. Gairebé tots els jugadors del 
primer equip provenen de la plantilla de cadets del Sant Joan i, 
per tant, han crescut com a futbolistes del primer equip.

25 ANYS EN IMATGES (1990-2015)
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El santjonenc de bàsquet puja a primera catalana
L’any 2012, el santjoanenc va aconseguir el Campionat de 
Catalunya de Segona Catalana al pavelló de Sant Joan les Fonts.
Amb aquest títiol, l’equip va tancar una temporada perfecta, 
encarant amb optimisme la Primera Catalana. L’equip entrenat 
per Xavier Sala, amb l’assistència d’Ernest Causadias, va acabar 
líder amb 27-3, molt per davant del segon classificat, el Ripoll 
(21-9).

Llibres publicats
Durant aquests 25 anys, l’Ajuntament ha editat diversos llibres 
sobre temàtiques relacionades amb el poble:
-Notes historiques dels masos i molins de Sant Joan les Fonts 
de Gaspar Guardiola, Josep Oliveras, Manel Soler, i Pep Molera.
-El comerç del poble de Dolors Anglada.
-Sant Joan les Fonts, indústria i sindicalisme de Xavier Valeri.
-Els avis cuinen del Casal dels avis de La Canya.
-Receptes i remeis dels sèniors de Sant Joan.
-Sant Joan les FONTS d’Helena Dorca.
- ...
També s’han editat els DVD dels Oficis Tradicionals i els CD de 
fotografies antigues de Dolors Anglada.

“Ajudes d’emergència social” per a les families en situació 
de risc 
A resultes de la crisi dels darrers anys, existeixen encara 
nombrosos casos de famílies i infants del nostre municipi en 
situació de risc. És per això que a finals del 2014, l’Ajuntament 
va signar un conveni de col·laboració amb la Societat Noel 
Alimentària, i amb l’Obra Social La Caixa, per tal de cobrir les 
necessitats bàsiques derivades de situacions d’emergència. 
Fins ara ja s’han beneficiat diverses famílies que compleixen 
els requisits que s’estableixen en el conveni: empadronament, 
major d’edat i no disposar d’ingressos suficients, aportant la 
documentació requerida.
En total, Noel aporta 75.000 euros en cinc anys i La Caixa 6.000 
euros.

Centenari de l’arribada de les Germanes Caputxines de la 
mare del Diví Pastor
Malgrat que l’any 1991 es va celebrar el seu centenari, l’any 
1993, les Germanes varen abandonar sant Joan les Fonts 
després de 102 anys de docència. Una notícia trista que va 
colpir els veïns i veïnes de la població ja que moltes generacions 
han passat per les aules del seu col·legi.
Les Germanes del Diví Pastor van venir a la població per fer-hi 
una escola en la qual es pogués instruir les noies amb menys 
recursos econòmics. Des de la seva arribada, les Germanes 
Caputxines van participar en tots els esdeveniments de la 
població com, per exemple, el balla balla, i van destacar per la 
seva generositat i entusiasme.

25 ANYS EN IMATGES (1990-2015)
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Neix “La santjoanenca” que guanya nombrosos premis 
L’any 2004 va néixer la colla “La santjoanenca”, una de les 
entitats més nombroses i amb major projecció de Sant Joan. 
Molt aviat començarien a guanyar premis a tots els carnavals on 
participaven: Sant Feliu de Guíxols, Platja D’Aro, Olot, etc. Amb 
els anys, han anat incrementant el nombre de participants que 
han passat dels 70 del primer any fins als 150 de l’actualitat.
L’entusiasme i la il·lusió dels membres de la santjoanenca 
va motivar que l’any 2004 l’Ajuntament organitzés el primer 
carnaval amb rua inclosa d’aquesta nova etapa, en la qual hi 
varen participar més de 200 persones. 
La primera disfressa fou dedicada al dòmino.

Pisos Torras
El 18 de desembre de l’any 2006 l’Ajuntament va comprar els 
48 pisos de la Torraspapel després de llargues negociacions 
entre l’alcalde Joan Espona i la Direcció de l’Empresa. Amb 
l’adquisició d’aquests edificis l’Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts va poder endegar una gran rehabilitació, adaptant-
los a les normatives vigents amb la instal·lació d’ascensors, 
tancaments, etc. Gràcies a aquesta compra, l’Ajuntament va 
passar a ser propietari i beneficiari dels lloguers que amb els 
anys, suposaran una entrada d’ingressos molt gran per a les 
arques municipals. 
Sant Joan les Fonts s’ha convertit en un dels pobles de tot l’Estat 
amb major nombre de pisos de protecció oficial per habitant.

Nous espais i millora dels edificis municipals i històrics 
Al llarg d’aquests 25 anys, Sant Joan les Fonts ha experimentat 
molt canvis pel que fa a la conservació d’edificis i ordenació 
d’espais: Molí Fondo, Can Miquelet, Can Cantra, Pis9, ampliació 
del centre cultural de Begudà, la Cooperativa de la Canya, la 
guarderia, urbanització de Peracaula, passeig de les Coromines, 
Castell de Juvinyà, Oficina de turisme, la rectoria, el Monestir, 
etc.
En la majoria dels casos, l’Ajuntament ha buscat la col·laboració 
d’altres administracions però també d’empreses com 
Torraspapel o d’institucions com el Bisbat de Girona.

100% Tondo
L’any 2011 l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts juntament 
amb Carles Torrent i Joan Llaneras varen crear la Marxa 100% 
Tondo, en record del ciclista Xavi Tondo desaparegut l’any 
anterior. En aquella primera edició hi assistiren 700 ciclistes que 
amb els anys s’han anat incrementant, consolidant una trobada 
que ja forma part del calendari ciclista català. Cada any, amics i 
familiars s’emocionen recordant el ciclista, resseguint alguna de 
les rutes que feia habitualment per entrenar. Entre les novetats 
de les darreres edicions destaca la cursa “Tondo Kids” que 
dóna un caràcter encara més familiar a la trobada.

25 ANYS EN IMATGES (1990-2015)
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I Trobada de Motos antigues 
La Primera edició es va celebrar l’any 1997 amb un gran èxit de 
participació i organització. La Trobada compta encara amb la 
col·laboració dels aficionats del poble a les motos antigues. En 
aquella primera edició, en la que es varen reunir més de setanta 
motos, va resultar guardonat Roger Bancks, que portava una 
BSA Twin de l’any 1922, i el segon a l’olotí Francesc Galobardes, 
que hi va participar amb un Auto-Wheel de l’any 1912. 
Després de 18 anys, es segueix fent un recorregut semblant 
pels pobles de la comarca amb sortida i arribada a Sant Joan on 
es fa un dinar popular amb repartiment de guardons.

Autovia de Begudà
Després de moltes negociacions i retards, l’any 2002 es va 
inaugurar el tram de l’autovia A-26 que va d’Olot a Besalú. Els 
veïns i veïnes de Begudà varen patir molt de prop els treballs de 
construcció d’aquest tram, i les conseqüències de dividir el nucli 
en dues parts. La paciència de veïns i empreses del polígon fou 
manifesta, sobretot després de tants anys esperant la posada en 
funcionament d’aquesta important via de comunicació. Malgrat 
que les obres d’aquest tram acabaren el 2002, encara falta 
acabar molts més trams de l’autovia ja que dels 76 quilòmetres 
previstos només se n’han construït 23.

Esportistes competitius
Durant aquests vint-i-cinc anys, la pràctica esportiva ha seguit 
comptant amb campions de diversos àmbits i edats: ciclisme 
amb Carles Torrent, natació amb Albert Gelis. 
Les pàgines del Soroll han sigut testimoni de nombroses 
entrevistes a aquests esportistes, ja sigui perquè assoliren 
premis o reconeixements o simplement per voler compartir la 
seva experiència amb tots els lectors.
Entre els esportistes entrevistats destaquen: Carles Repullo, 
Anna Fàbrega, Laia Coma, Anna Espadalé, Adela Vilanova, 
Oscar Port, Jonatan Martínez, Joan Roca, Xavi Cargol, Josep 
Cargol, etc.

Fira del Tastet
L’11 d’abril de 1997 es va celebrar, dins el marc de la festa 
del Roser, la primera edició de la Fira del tastet que cada any 
organitza l’Associació de comerciants; ha canviat d’ubicació i 
ha incrementat propostes i públic. Amb els anys s’ha convertit 
en un dels actes més destacats de la primavera i un referent a la 
comarca, gràcies a la implicació i creativitats dels establiments 
associats i la col·laboració de diversos restaurants. Normalment 
s’hi apleguen més de 500 persones que gaudeixen del tast 
d’una desena de productes elaborats artesanalment, asseguts 
a les taules i cadires que hi ha al pavelló. La festa acaba amb un 
ball o petit concert a càrrec de músics de la comarca.
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DIRECTORS DE LA REVISTA EL SOROLL DURANT AQUESTS 25 ANYS.

Xavier Valeri: setembre 1990 a setembre 1991
J. Carles Gómez Cacho: gener 1992 a setembre 1994

Clara Sánchez Nuri Gussinyer: març 1995 a setembre 1996
Alfonso López del Valle: desembre 1996 a juny 2009

Anna Serra - Josep Roca: desembre 2009 fins actualitat

REDACTORS I COL·LABORADORS DE LA REVISTA EL SOROLL DURANTS AQUESTS 25 ANYS.

XAVIER VALERI
RAQUEL CASTRILLO
DANIEL SÁNCHEZ
JOAN CARLES GÓMEZ CACHO
NURI GUSINYER
JOSEP RULL
MARIA CLARA SÁNCHEZ-CASTRO
MIMI BADOSA
MARTA PRAT
CARME VILA
JOSEP NOGUER
JOAN LLOP
ESTHER SANTALÓ
ALFONSO LOPEZ DEL VALLE
JOAQUIM FAJA
JOAN GUIRADO
JORDI VALVERDE
ANNA MIR
PERE JUANOLA
JORDI SUCARRATS
JOSEP MARIA PÉREZ
ANNA DIAGO
JOSEP ROCA
JOAN GUTSENS
JOSEP PUIGDEMONT
ESTELA BUSSOMS
ANNA CROS
PERE MASMITJÀ
NEUS VERDAGUER
EDUARD VERGÉS
IMMA JAURÉS
ALBERT NONELL
GASPAR GUARDIOLA
JOSEP TORRENT
ANNA SERRA
MONTSE RODEJA
MARIA VIDAL
DOLORS ANGLADA
JOSEP BRUGADA
IMMA RAS
JOAN GUIRADO
M. ROSA FERRERS

CARME DORCA
MONTSE ESPIGULÉ
JENINE SUBIRANA
VICTOR DÍAZ 
EVA SANZ
CRISTINA SANZ
BIBI SUBIRANA
CONCEPCIÓ TANÉ
JOAQUIM FERRER
JOSEP MARIA ORTUÑO
ROSA MASÓ
SÍLVIA PAGÈS
JUDIT COMA
LAIA COMA
TOMÀS VIDAL
JOAN LLENSA
ISIDRE PALMADA
ADRIÀ DANÉS
ASSUMPCIÓ CASTEY
JOAQUIM PUIG
GENÍS CÍVICO
ISABEL RIGAT
HELENA DORCA
CLARA RUBIO
LLUIS BERGA
ANNA AUMATELL
SÒNIA PLANAS
JOSEP MARIA CASTELLET
JOAN FÀBREGA
MARIA PIEDAT PRIETO
CRISTINA ARCOS
GABRIEL GRANADOS
ALBERT BRAMON
IRVIN SALA
XAVIER SALA
FRANCESC XAVIER GÓMEZ 
MN. ROSSEND ROCA
ANTONI NOGUERA
LLUIS  BADOSA
ENRIC GRANADOS
JAUME COMPTE
PEP PÉREZ

MANEL SOLER
BLANDINA CODERCH 
JAUME COLL
JORDI VALVERDE
JOAQUIM FAJA
XEVI PLANA
FRANCISCO ARCOS
TERESALARIO
MARIA ESQUENA
SUSANNA GÓMEZ
RAMON ESTEBAN
FRANCESC VERGÉS
UBALDO GÓMEZ
JORDI FEU
JOSEP MASLLORENS
JOAN COROMINA
ELISABET ALBERNI
JOSEP MARIA FRANCINO
JOSEP PUIGDEMONT
JOAN ESPONA
FRANCESC VERGÉS
MONTSERRAT TURRÓ
RAQUEL VENTURA
ASSUMPTA AMAT
RAQUEL VIDAL
JOAN MONTURIOL
CARLOS ÁLVAREZ
MONTSE COLL
GLÒRIA ARBAT
MIQUEL CASAPONSA
ROSITA BREMONT
LLUIS M. GINJAUME
PILAR PUIGDEMONT
ALFONSO DÍAZ
FRANCESC MOISET
CONCEPCIÓ SERRA
JOAN MONTURIOL
QUIM DOMÈNECH
ALBERT NONELL
SALVADOR BERGA
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ESCOLA CASTANYER

El passeig

Aquest curs escolar, els alumnes d’Educació Infantil de l’Escola 

Castanyer, amb la col·laboració de l’Ajuntament, hem començat 

un nou projecte: “El passeig”. Es tracta d’unes sortides matinals 

per l’entorn proper per tal de conèixer millor el patrimoni històric i 

natural del nostre municipi. La Maria Vidal, tècnica en promoció, 

és l’encarregada d’acompanyar-nos en aquestes excursions.

La primera sortida la vam fer els més petits de tots, les granotes 

de P3. Vam anar a Ca l’Esquirolet (Oficina de turisme) i pels seus 

voltants (zona de Pedreguet, la resclosa i el Pont Medieval). Vam 

gaudir de la tardor i ens van explicar la llegenda de les Dones 

d’Aigua. 

La segona sortida va ser a finals del mes d’octubre amb els 

nens i nenes de P5, els conills. Vam fer la ruta curta de les 

Fonts i Verlets. La Maria ens va preparar un mapa de la zona de 

l’escola, on vam haver d’anar trobant la ruta que fèiem i situar-hi 

les masies, les fonts, els arbres més significatius i els senyals 

que ens indicaven el camí. Vam sortir de l’escola tot passejant, 

vam descobrir i pujar fins al volcà de la Canya i vam acabar 

refrescant-nos a la font de la Rompuda.

I la tercera sortida d’aquest nou projecte la vam fer els nens 

i nenes de P-4, els ànecs. En primer lloc la Maria ens va 

preparar un itinerari saludable on vam visitar el parc de salut i 

vam conèixer la seva utilitat. Aprofitant que estem treballant el 

projecte dels animals de la granja, la Maria ens va fer un petit 

recorregut per aprofundir en alguns serveis i espais que disposa 

el poble i que ens ajudaran a completar el nostre treball d’aula. 

Ens vam apropar a la bassa dels ànecs i el nostre descobriment 

va estar que no era una bassa natural, fet que els nens els va 

sorprendre. Tot seguit vam anar al rentador, on els nens i nenes 

van poder rentar un drap i fer safareig. La última parada va ser 

l’assecador de cartró d’una antiga fàbrica de paper.

El Soroll
Felicitats!
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ENTITATS i EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Casal d’estiu Sant Joan les Fonts 2015

El Casal d’Estiu de Sant Joan les Fonts 2015, com en els 
darrers anys, ha estat tot un èxit. Durant els mesos de juliol i 
agost van passar més de 200 nens i nenes entre el casalet, el 
casal i el grup de joves. El nombre de nens va augmentant i 
això és gràcies a la bona feina feta pels organitzadors del casal 
i pels seus monitors i monitores.
El Casal de Sant Joan és un lloc on els nens i nenes de 3 a 
16 anys (entre casal i grup de joves) realitzen activitats durant 
tot el dia. Des de guerres de pintura i farina fins a campionats 
esportius. S’hi realitzen activitats de tot tipus i de tots els 
gustos. Els nois del grup de joves, que són els més grans, 
realitzen, també, activitats relacionades amb el municipi per 
conèixer millor el poble on viuen. 
Al Casal d’estiu de Sant Joan les Fonts estem molt agraïts als 
nens i nenes que hi participen i valorem molt positivament la 
tirada que té aquest casal i les activitats i funcions que s’hi 
prenen part.
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El grup de joves “Els Colats” segueix 
col·laborant i organitzant activitats al 
municipi

El grup de joves Els Colats són un conjunt de nois i noies 

del municipi que col·laboren amb activitats que proposa 

l’Ajuntament o el Pis9 i que també n’organitzen. Aquest grup 

en els darrers anys ha col·laborat, per exemple, amb la Fira de 

Bruixeria que es porta a terme al municipi. Els Colats munten 

diversos tallers perquè els nens i nenes que passen per la Fira 

hi puguin prendre part. Aquest últim any, a la Fira de Bruixeria 

del passat 3 d’octubre van portar a terme un taller de pintar 

cares. En aquest taller hi van passar uns 80 nens i nenes.

Els Colats van organitzar la castanyada infantil del 7 de 

novembre; hi havia unes 30 persones que van poder menjar 

castanyes. En aquesta activitat d’aquest grup de joves, i va 

actuar la Marieta Contacontes que va entretenir als nens i 

nenes que hi estaven presents amb l’explicació d’un conte 

infantil. 

El pròxim 20 de desembre Els Colats organitzaran, com en els 

darrers anys, una Quina on tots els diners aniran destinats a la 

Marató de TV3. Aquesta activitat no es podria portar a terme 

sense les col·laboracions dels empresaris i comerciants del 

poble, l’Ajuntament i el Club Poliesportiu Santjoanenc. 

Una de les activitats més atractives dels Colats a nivell 

d’organització és la que pren part els dies 30 de desembre i 5 

de gener. Aquestes activitats són les del Campament Reial amb 

el Patge Reial de finals de desembre i la de la cavalcada de la 

nit de Reis. En aquestes activitats hi col·laboren l’Ajuntament 

de Sant Joan les Fonts, el Pis9 i els Reis Mags d’Orient.

Per acabar, el grup de joves Els Colats volem donar les gràcies 

a totes les persones, ja siguin nens o adults, que prenen part 

a les nostres activitats i també agrair l’ajuda que rebem dels 

nostres col·laboradors.

ENTITATS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
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La visita dels infants d’Aragó
Els habitants de Castellfollit van sortir a veure les cavalleries que 
feien tremolar el terra. No eren mules ni ases. Eren palafrens 
de viatge i corsers de batalla, sobre els quals muntaven genets 
amb l’esquena dreta i el cap alt. Els estendards lluïen or i gules 
del regne d’Aragó i els peixos d’or sobre atzur del ducat de 
Bar, al regne de França. La major part dels  cavallers vestien 
sobrevesta amb els senyal del rei. Els elms plomats brillaven al 
sol de juny, els escuts lluïen or i les llances apuntaven un cel de 
primer estiu.

Poques vegades havien passat per davant de les humils cases 
que s’estenien a la vora del castell viatgers tan il·lustres. Eren 
l’infant Joan, futur rei Joan I (en aquell moment duc de Girona) 
i la seva dona la duquessa Violant de Bar. L’infant tenia 35 
anys. Era un home de mitjana estatura de faccions agradables. 
Era de caràcter tranquil i li agradaven la lectura, la música i la 
cacera  (Bernat Metge, Lo Somni llibre I). La duquessa tenia 20 
anys, dels quals en duia 5 de casada amb Joan. Era una noia 
molt bella i culta que estimava la poesia, la música i el dibuix. 
També tenia molt de caràcter. (Josep-David Garrido i Valls. Vida 
i Regnat de Martí I). El seu oncle era el rei Carles V de França i el 
seu germà el cardenal Louis de Bar.

La parella d’infants tenia com a principal enemiga Sibil·la de 
Fortià de 35 anys, l’esposa del rei Pere III el Cerimoniós de 49 
anys, pare de Joan i sogre de Violant. Pere III hauria volgut que 
l’infant es casés amb la seva néta la reina Maria de Sicília. És a 
dir la neboda de Joan. Algú va explicar  l’infant, com era Violant 
i l’infant va decidir no complaure els desitjos del seu pare. En la 
consecució del matrimoni  que va disgustar el rei va mitjançar el 
poderós comte d’Empúries que també es deia Joan. 

La parella estava acompanyada per García Fernández de 
Heredia, bisbe de Vic des del 1377. El bisbe de Vic va arribar 
a ser arquebisbe de Saragossa. També hi anava el vescomte 
Andreu I d’Illa i Canet. Era el principal noble del Rosselló. Un 
altre era Felip Dalmau I de Rocabertí i de Montcada (senyor de 
Peralada i propietari del castell de la Jonquera). Era un senyor 
molt influent que es relacionava amb els cercles il·lustrats i els 
poetes de l’època. 
El seguici va entrar al castell davant de l’admiració dels veïns, 
entre els quals hi havien els jurats de la Universitat (comú de 
veïns) de Castellfollit i el notari. Molts dels que miraven havien 
deixat els quefers quotidians, amb els quals es guanyaven la vida. 
Al cens de famílies del 1419 (publicat per Jesús Culebras) s’hi 
enumeren 4 sabaters, 4 teixidors, un de lli; 4 paraires (persones 
que es dedicaven a preparar la llana per teixir-la), 7 sastres, 4 

samalladors (persones que treballaven amb recipients per 
treure els fems), 2 hostalers, 1 fuster, 1 pagès i 1 ferrer. També 
hi havia el rector de la parròquia de Sant Salvador. Castellfollit 
tenia rectoria pròpia des del 1347, quan la van segregar de la de 
Sant Pere de Montagut. 
Castellfollit era una plaça del terme de la corona del rei Pere III, 
el qual cobrava drets per deixar passar pel camí que passava 
prop del castell i baixava de la cinglera en direcció als boscos de 
Politger (ara pla de Politger. Era un poble, on els artesans feien 
la roba i les eines que necessitaven els pagesos de remença 
que vivien en els centenars de masies escampades per les 
parròquies de la rodalia. Entre ells, els habitants dels masos de 
Sant Joan les Fonts: la Cau, Aiguanegra, Guardiola, Claperols, 
Fontfreda, Domènech, Castanyer, la Rovira. Peracaula, 
Morunys, can Bianya, Mitjavila, Maçanella, Granoiers, Sabater, 
la Cademont, Molera, Plansó, Capdevila, Guill, i Colom. 

Els del castell sabien que la causa de la presència dels infants 
era la guerra que tenia lloc al comtat d’Empúries. Uns 4 anys 
abans, el comte Joan d’Empúries s’havia enfrontat a Bernat 
d’Alemany d’Orriols, de Foixà i de Porqueres (era conegut 
com n’Orriols). L’origen del conflicte estava en Sibil·la de Fortià 
la jove i bella reina consort. Bernat d’Alemany era parent de 
Sibil·la i havia pres tantes ales que les plomes havien inflat el 
nas del comte, el qual era un home erudit i fastuós que tenia 
correspondència i amistat amb els reis d’Anglaterra i França, el 
duc de Borgonya i el comte d’Armanyac. N’Orriols s’havia atrevit 
a negar-li els drets feudals sobre el castell de Foixà. 
Era una lluita de bandositats: crema de collites, pallisses, 
escaramusses, molts insults i algun mort. El rei va obligar a 
aturar les lluites però la rancúnia quedava per uns anys després. 
El 1384 el comte va tornar a atacar a n’Orriols i va posar setge 
a Torroella de Montgrí. El comte era molt més poderós que 
n’Orriols i l’hauria esborrat del món. Tanmateix, el rei, Pere III, 
va convocar les hosts de Catalunya. És a dir, va cridar tots els 
nobles que tenien militars al seu càrrec i va formar un exèrcit. 
Al capdavant hi va posar Bernat de Fortià, el germà de la reina. 
El rei i la reina van anar a  Figueres per seguir la guerra. Joana 
(la dona del comte d’Empúries i filla del rei) ho va saber i es va 
presentar a Figueres per defensar els drets del seu marit. Ho va 
fer tan bé que el rei la va pegar (novembre del 1484) i Joana va 
morir del disgust.
 Que el rei posés Bernat de Fortià al capdavant de l’exèrcit i que 
la seva germana morís de la humiliació del pare, no va agradar 
a l’infant Joan. L’infant va aconsellar al seu amic, el comte 
que llogués mercenaris i ho va fer. Bita (cap de companyia 
mercenària) va arribar a Castelló d’Empúries per la vigília de 
Nadal. Bita manava 200 bacinets (homes d’armes proveïts de 
capell de ferro, però sense armadura completa) i 300 pillards 
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(feien la guerra per arreplegar). El comte li va encomanar les 
fortaleses de  Verges, la Tallada, Bellcaire i Sant Martí d’Empúries. 
Davant del reforç rebut pel comte, Pere III va marxar de Figueres 
i se’n va anar a Besalú, on va convocar hosts. Després se’n va 
anar a Girona, on va convocar una assemblea (Rafael Torrent i 
Orri, El darrer comte d’Empúries sobirà, la reina empordanesa i 
la Llotja de Castelló).
Vist el resultat de la presència de mercenaris, Joan d’Empúries 
encegat, va llogar el Bernat d’Armanyac que manava uns 1.000 
cavallers.
 Va ser quan l’infant Joan va veure que la cosa s’enfilaria molt 
i va aconseguir ajuntar un exèrcit, amb el qual va sortir molt 
d’amagat de Girona i va sorprendre Bernat d’Armanyac i els 
seus a Durban de las Corbièras (al Rosselló). L’infant Joan un 
home considerat reposat, havia vençut i podia quedar bé amb el 
seu pare un home de poca salut, però molt enèrgic. 
Cregut que la victòria contra els mercenaris li aportaria la 
participació en el conflicte, l’infant Joan va demanar de participar 
en el setge de Verges, però el seu pare li va dir que res i per això 
el 22 de juny del 1385 era a Castellfollit camí de Vic per fer camí 
cap a Aragó. Segons exposa Rafel Torrent, des de Castellfollit 
va avisar el comte d’Empúries que s’abstingués de contractar 
més gent estrangera, perquè el seu pare moriria aviat (el rei 

estava malalt) i ell i Violant serien els monarques. 
Mentre els estendards del seguici de l’infant s’allunyaven i amb 
ells la història de Catalunya, els habitants de Castellfollit van 
seguir amb els seus quefers. Eren unes 200 persones moltes 
d’elles noves al poble.  Uns 40 anys abans,  la localitat havia 
patit la pesta negra que assolava Europa un document del 
1347 exposa que el Bisbat de Girona va donar llicència als 
feligresos de Castellfollit per a llogar clergues, perquè els que hi 
ha no poden fer el servei per causa de les grans malalties que 
romanen en aquest lloc. Una altra referència a l’epidèmia és que 
Bartomeu Serra, escrivà de Castellfollit en temps de la mortaldat 
va cedir un casa amb jardí.
Posats al 1385, els documents exposen que alguns veïns tenien 
colomars, perquè els propietaris de coloms es van queixar dels 
que caçaven coloms amb xarxa fora del poble. 
Mentre la gent de Castellfollit feia el que podia, la guerra entre 
el comte d’Empúries i el rei va continuar. El rei es va refer de 
la malaltia, Verges va caure i l’exèrcit reial es va plantar davant 
de Castelló d’Empúries. Vençut, el comte es va embarcar en 
una galera a Roses i va marxar a l’exili. Un any després, el 39 
de desembre de 1386, el rei Pere III va morir. Al cap de pocs 
temps, Joan i Violant van ser els reis. 
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Els bitllets i les monedes de 
Begudà, la Canya i Sant Joan 
les Fonts (abans les Fonts de 
Begudà) (2a part de 2)

Tal i com vàrem quedar en el passat número del Soroll de 
les Fonts, he intentat aconseguir una recopilació de totes les 
monedes, bitllets i altres símbols monetaris locals que havien 
circulat per Begudà, La Canya i Sant Joan les Fonts (abans Les 
Fonts de Begudà).
La veritat, haig de dir, és que em pensava que hi hauria més 
gent que tindria algun d’aquests vals monetaris, però en realitat 
he vist que ben poca gent te alguna cosa guardada. Suposo 
que molta gent abans en tenia, però amb els anys els ha 
perdut, els ha llançat, els ha donat, els ha venut o qui sap; o 
potser només és que no han volgut o no han sabut com poder 
col·laborar amb aquest catàleg que he intentat fer. És per això 
que torno a demanar la col·laboració a tothom que tingui algun 
d’aquests articles i el vulgui compartir amb el Soroll de les Fonts 
i amb la gent del poble en general, ja que segurament en aquest 
llistat que he fet no hi surten tots els que hi van haver. Qui en 
tingui i vulgui col·laborar, que es posi en contacte amb mi al 
telèfon 615274770 o amb la redacció del Soroll de les Fonts 
i mirarem com fer-ne alguna fotocòpia o fotografia de qualitat, 
ja que moltes de les coses que veureu en aquest catàleg són 
fotocòpies de fotocòpies.
També vull aprofitar per donar les gràcies a totes les persones 
que m’han donat algun tipus d’informació sobre el tema i m’han 
ensenyat o m’han deixat fer còpies de les seves peces. Sense 
elles tot aquest recull no hagués estat possible, moltes gràcies 
a tots.
Aquí us deixo amb el recull de còpies que hem aconseguit:

(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)

BEGUDÀ:

BITLLETS EMESOS PEL CONSELL MUNICIPAL DE BEGUDÀ: 
Hi va haver 2 emissions: la primera es va fer el 15 de juliol del 
1937 i es varen emetre bitllets d’1 pesseta i de 50 cèntims; i la 
segona emissió es va fer el 16 de setembre de 1937 i es varen 
emetre bitllets d’1 pesseta i de 25 cèntims. Com a curiositat dir 
que d’una emissió a l’altra es varen canviar alguns representants 
del poble, ja que alguna de les signatures dels bitllets són 
diferents, i també va canviar el color dels bitllets d’1 pesseta.

VALS MONETARIS EMESSOS PER LA COL·LECTIVITAT DE 
PRODUCTORS LLIURES – C.N.T. - A.I.T. – BEGUDÀ: Només 
he trobat aquest exemplar, i no sé de quin dia és l’emissió i 
quins valors es varen emetre.

LA CANYA (I LA VALL DE BIANYA):

VALS MONETARIS EMESOS PEL SINDICAT AGRÍCOLA - 
VALL DE BIANYA: Al no tenir constància de que a La Canya 
fessin cap tipus d’emissió de val monetari hi he inclòs aquests, 
ja que segurament els devien utilitzar. Només he trobat aquests 
2 exemplars, i no sé de quin dia és l’emissió i quins valors es 
varen emetre.

COL·LABORACIONS
per Albert Sala Serra (en Mei)



35

COL·LABORACIONS

SANT JOAN LES FONTS (ABANS LES FONTS 
DE BEGUDÀ):

BITLLETS / VALS MONETARIS EMESSOS PER LA 
COLECTIVIZACIÓN COMERCIAL DE LAS FONTS DE BEGUDÁ 
I AVALATS PEL CONCELL MUNICIPAL DE LES FONTS DE 
BEGUDÁ: Hi va haver 1 emissió que es va fer el 7 d’abril de 
1937 i es van emetre valors d’1 i de 2 pessetes. Com a curiositat 
també dir que les firmes d’alguns bitllets son diferents que les 
d’alguns altres.

MONEDES EMESSES PER LA COOPERATIVA SANJUANENSE: 
Es varen emetre monedes de valor d’1 i de 5 pessetes i de 5 i de 
10 cèntims. No sé quan es va fer l’emissió de les peces i ni si es 
van emetre altres valors.

I ja per acabar us deixo amb un recull de curiositats que buscant 
bitllets i monedes han aparegut:

El primer és l’acció número 1 de la COOPERATIVA OBRERA 
DE CONSUMS DE LA MANCOMUNITAT DE LA CANYA i el 
segon és un val de 25 cèntims per anar a fer un cafè:

El primer és un bitllet d’anada i tornada entre Olot i Sant Joan 
les Fonts de la companyia TRANSPORTS MINGUET i el segon 
és una moneda que no sé si podria ser de la COOPERATIVA 
SANJUANENSE, ja que hi ha les inicials C S com amb les altres, 
però no n’estic segur, ja que es molt diferent de les altres:

Espero que us hagi agradat i que la gent que, en el seu dia, ja 
havia vist algun d’aquest vals, bitllets o monedes hagi refrescat 
la memòria; i els que no n’havien vist mai cap que els hi hagi 
picat una mica la curiositat dels temps passats.
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Entrevista a “Surti com surti”
“és una teràpia de riure.”

Un any després de la seva estrena, els amics del Casal 
d’avis de Sant Joan ja s’han passejat per tota la comarca 
amb l’espectacle “Surti com surti” i ja estan preparant les 
noves cançons per a la propera temporada. La veritat és que 
l’experiment està sortint molt bé si tenim en compte els onze 
bolos que ja porten a l’esquena, la gran quantitat de públic 
que els va a veure, les crítiques del assistents, i per l’ambient 
de diversió, amistat i il·lusió dels seus membres. Un fet que 
jo mateix comprovo el dia de l’entrevista al Casal d’avis. Són 
un grup d’amics que es diverteixen divertint. Ens ho passem 
bomba.
No és fàcil sintetitzar mitja hora de conversa amb vint 
persones, però ho intentaré, surti com surti.

-Com neix la idea de dur a terme un espectacle d’aquestes 
característiques?
Albert: Ve néixer de la gent del Casal d’avis de Sant Joan. Es va 
fer una proposta penjant cartells amb la data de la primera reunió 
per a tothom que hi estigués interessat. A finals de setmana es 
va fer la primera reunió amb sis persones. Amb el temps un s’ho 
va anar dient a l’altre fins arribar als vint que som actualment. 
Ara hem incorporat un tècnic de so i un de muntatge. 
-De quina manera es decideixen les actuacions? 
Albert: Al principi cadascú triava quatre o cinc cançons que li 
podrien anar bé i després, entre tots, decidíem quina esqueia 
millor. És a dir, no hi ha director artístic. Tots som directors artístics.
-Algú de vosaltres ja tenia experiència actuant davant del 
públic?
Albert: cap ni una. Alguns tenim experiència a la Ràdio i d’altres 
cantant a la dutxa com en Falguera (rialles).
Falguera: i no ens oblidem de Garrotxilàndia.
Lourdes: jo i la Roser també fem teatre. 
Luci: jo he participat en diversos concursos de karaoke

-Quina va ser la primera resposta per part d’amics i familars?

Albert: si ens havíem tornat bojos tots plegats.

Anna i Falguera: alguns esperaven veure una “xarlotada” i al 

final els hi va agradar molt.

-Quantes actuacions heu fet durant aquest primer any del 

“surti com surti”?

Albert: En total 11: estrena a Sant Joan, després Argelaguer, 

Torreblanca, dues vegades Vall de Bianya, a la Festa Major de 

Sant Joan, el barri de Pequin i el nucli antic d’Olot, Rupit, Tortellà, 

a la Festa del jubilat de la Garrotxa a can Xel, i el tancament 

l’hem fet a Sant Joan aquest mes de desembre.

-A quin lloc us heu trobat un públic més agraït?

Albert: a tot arreu ha anat molt bé, potser a Sant Joan més que 

a altres llocs perquè aquí la gent ens coneix. Però no ens hem 

trobat enlloc que la gent marxi.

Luci: la gent es queda fins al final i a vegades fins i tot repetim 

cançons. Amb la Tina Turner un senyor se li va tirar a sobre.

Roser (Tina Turner): a Bianya va pujar un espontani que no 

parava de ballar. Al final vàrem sortir perquè baixés de l’escenari.

Falguera: fins i tot tenim un club de fans perquè hi ha gent que 

ens segueix a tot arreu on anem.

Luci: i també tenim pàgina de facebook amb més de 300 amics.

Assumpció: hi ha gent que ens segueix, que ve a dinar o berenar 

amb nosaltres quan fem bolos. Alguns matrimonis de Sant Joan 

ens han vingut a veure a totes les actuacions.

-A mesura que ha passat el temps, heu rebut sol·licituds de 

gent que vol incorporar-se al grup?

Jordi: jo els vaig veure actuar quan varen anar a Torreblanca; 

vaig quedar enamorat d’aquesta gent i ara ja formo part de la  

colla.

-Recordeu alguna anècdota que us hagi passat durant les 

actuacions?
Carmina: el dia de l’estrena, mentre contava fumando espero, 
vaig fer un moviment amb el cap tan fort que em va caure la 
perruca. En Pere me la volia posar bé i jo li vaig dir que no calia. 
Vaig tornar a antrar a dins, me la vaig posar bé i vaig començar 

ENTREVISTA
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de zero una altra vegada la cançó…. la falta d’experiència.
Albert: Jo una vegada vaig sortir a l’escenari sense el micro a 
les mans i quan vaig acabar l’actuació vaig dir: ostres he cantat 
sense micro!
Falguera: Fins i tot n’hi ha hagut algun que ha cantat amb la 
bragueta oberta. I l’altre dia tenia tanta calor que erem tres per 
posar-me la camisa. Ens passen coses molt divertides: una 
vegada cantant el “di papa”, ja sabeu que la nena està asseguda 
a la meva falda. Doncs bé, aquell dia la nena no parava de 
moure’s, fins que em vaig adonar que jo m’havia deixat el mòbil 
a la butxaca. Tot molt incòmode,
Pere: En alguns llocs hem passat molta calor i hem tingut 
limitacions d’espai. Però sempre la gent ha sortit molt contenta 
i nosaltres també.
-Quin tant per cent d’improvitsació hi ha?
Esther: Sempre hi ha una part d’improvitsació. Quan jo surto a 
l’escenari mai sé el que faré. M’encanta acostar-me als alcaldes. 
És una dèria que tinc, però alguns s’amaguen.
Albert: la veritat és que assagem molt i ho fem tots els dimecres 
de 6 a 8 del vespre.
-Veig que l’experiència és molt positiva per a tothom, no? 
Què us està aportant? 
Esther: Amistat, passar-ho bé. Ens ho passem bomba. 

Desconnectem de tot. És una teràpia de riure. No podem 
negar que patim nervis però quan sortim a l’escenari s’obliden 
completament.
-D’on surt el vestuari?
Rosa: Cadascú es compra i es fa la seva roba. Esperem que per 
la propera temporada tinguem una ajuda de l’Ajuntament.
-Es pot desvetllar alguna cosa del nou espectacle per la 
propera temporada?
Albert: És un secret.
-Qui es mou millor?
Albert: Aquí ja tenim una certa edat i una certa amplada que ja 
no dóna per grans ballaruques.
Anna: la Tina Turner per exemple no para.
-Hi ha límits d’edat per entrar al grup?
Albert: No… som la gent del casal i qui ha volgut afegir-s’hi, però 
ha arribat un moment que no podem ampliar l’espectacle més 
enllà de les dues hores perquè es faria molt pesat.
-Algú s’atreviria a cantar amb la seva pròpia veu?
Antoni: Al principi jo i la meva dona havíem cantat en directe 
amb els poemes però ara és gravat amb la nostra pròpia veu.

Moltes gràcies i molts èxits.

!
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Entrevista a Pol Boix Castillo

En Pol és un jove de 12 anys de Peracaula que l’any 2010 
va sentir-se atret pel bicitrial, una pràctica poc coneguda a 
la nostra comarca i que el porta a entrenar cada setmana a 
Osona, ja que a la Garrotxa no hi ha cap zona on es pugui 
entrenar en condicions.
En aquesta entrevista ens explica els seus inicis a la zona de 
les tres colades o com pujava les escales del camí que porta 
a l’església parroquial amb una sola roda.
Somnia a dedicar-se professionalment a aquest esport 
malgrat que —com ell reconeix— és molt difícil. 
Il·lusió no li falta i recolzament familiar tampoc. 

Com vares començar a practicar el bicitrial?
Inicialment vaig començar a practicar el biketrial, tot i que ara 
faig bicitrial, ja que a l’escola on entreno fan bicitrial, són dues 
modalitats diferents, però alhora molt semblants.
Vaig començar l’octubre del 2010, vaig veure una exhibició que 
feia el Club Biketrial Garrotxa per la Fira de Sant Lluc a Olot 
al recinte firal, i em va agradar.  Després la meva mare s’hi va 
posar en contacte i vaig anar al entrenament lliures que feien el 
dissabte al mati, amb la meva bicicleta de muntanya. Recordo 
que el meu primer entrenament el vaig fer a la zona de les Tres 
Colades.

A quina edat vares tenir la primera bici?
La primera bicicleta la vaig tenir als 4 anys, però la primera bici 
de trial als 8. Haig de dir que de petit no m’agradava anar en bici.

T’agrada competir?
El primer any d’estar entrenant a Osona (Trialsport), vaig fer la 
copa Osona, el següent any vaig decidir no competir, ja que 
encara em costava molt controlar el nervis en les competicions 
i em provocaven més angoixa que alegries. Ara tinc la capacitat 
física i el nivell per competir en la meva categoria, però potser no 
tinc la capacitat mental per fer-ho encara. 

Hi ha molts nois de la teva edat que practiquen aquest 
esport?
N’hi ha de totes les edats, tant nois com noies, fins i tot tinc 
companys que els seus pares també fan Trial clàssic, amb les 
seves bicicletes de bici trial de quan eren més joves.

Per què creus que és un esport minoritari o poc conegut a 
Sant Joan i la comarca?
A la Garrotxa hi ha hagut bons pilots, fa uns anys enrere hi havia 
més gent que practicava el biketrial, però ara no hi ha massa 
activitat a la Garrotxa, tampoc hi ha cap lloc on poder entrenar, 
i trobar zones lliures per practicar aquest esport costen, ja que 
si són de propietat privada ja no hi pots anar. Tampoc hi ha 
cap escola específica. Això fa que haguem de desplaçar-nos a 
Osona.

En quants campionats has participat?
A campionats com el de Catalunya o Espanya en cap, potser 
algun dia ho faig, però de moment no ho tinc previst, jo practico 
aquest esport perquè m’agrada i gaudeixo molt sobre la bici, 
no haig que demostrar res a ningú. Tot i que vaig fer la copa 
d’Osona. 

On i quan entrenes?
Entreno cada dijous a la zona esportiva de Vic  i els dissabtes 
a Calldetenes i sempre que puc aprofito qualsevol moment per 
agafar la bici per practicar o bé vaig als voltants de l’església 
de Sant Joan. El meu pare fa temps em va prometre que si em 
pujava totes les escales del camí de l’església sense fer cap 
peu, em canviaria la bicicleta per una més bona; així doncs, vaig 
estar molt de temps entrenant cada dia a les escales fins que ho 
vaig aconseguir!

T’agradaria dedicar-te professionalment a aquest esport?
M’agradaria molt, però és molt complicat. 

Què vols estudiar i a què et vols dedicar de gran?
Tot just he començat aquest any a primer d’ESO, però 
m’agradaria treballar de guarda forestal.

ENTREVISTA
per Josep Roca
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Entrevista a en Quetxa

“Sense el futbol viuria però em costaria”

Joan Vila Devesa, conegut per tots amb el nom de “Quetxa”, 

va rebre la medalla al Mèrit Esportiu per a la seva vinculació, 

durant tota la seva vida, al futbol de Sant Joan les Fonts.

Quants anys fa que estàs amb el futbol del municipi? Ja 

sigui jugant, entrenant, cuidant les instal·lacions… 

Aquí a Sant Joan deu fer més de 30 anys. Ja hi havia jugat 

abans. Quan tenia 14 o 15 anys jugava a futbol a Sant Jaume 

però després ja vaig venir aquí perquè a Sant Jaume no feien 

juvenils i aquí sí. Vaig jugar a futbol dels 8 o 10 anys fins als 38. 

I que me’n cuido del futbol d’aquí fa més de 30 anys, potser 

35.

Què és per tu el futbol?

Per mi el futbol ha estat tota la vida, el conviure amb el futbol 

m’ha ensenyat moltes coses. Sense el futbol viuria però em 

costaria.

Què vas sentir en el moment que vas saber que rebries la 

Medalla al Mèrit Esportiu?

Si vols que et digui la veritat en un primer moment no li vaig 

donar molta importància. La valoro més ara que no pas quan 

m’ho van dir perquè  veig que hi ha gent que va pensar en mi 

i van reconèixer tot el que he fet i això és un orgull. Que valorin 

el que he fet en el món del futbol i totes les hores que hi he 

passat.

Creus que és possible que aparegui un altre “Quetxa” que 

estigui tant de temps vinculat amb el futbol del municipi?

Ara és més complicat perquè veig que la gent no es vol implicar, 

no vol tenir més feina que la que ja tenen, volen viure tranquils. 

De gent com jo i com molts que érem en aquell temps, em fa 

l’efecte que costarà de trobar.

Què n’has tret d’aquests anys involucrat en el món del 

futbol?

N’he tret coses bones i coses dolentes. El futbol m’ha fet viure. 

No he viscut del futbol però m’ha fet fer esport i m’ha fet estar 

actiu i en moviment i això també és bo per la salut i per viure. 

També he fet amics i algun enemic però això només dins 

del camp de futbol. Un cop acabat el partit, quan vas a fer la 

cervesa, desapareix tot el que ha passat.

Quin és el teu millor record d’aquests anys aquí?

Els millors records que tinc d’aquí són que la temporada 

1992-93 vaig pujar l’equip de Tercera a Segona Regional. I la 

temporada 2013-14 que també vaig pujar l’equip de Quarta 

Catalana a Tercera Catalana. Són coses que recordes perquè 

per ser campió has de lluitar molt, tothom et vol guanyar, 

tothom et ve al darrere i quan vas al davant has d’estar molt 

fort per poder tirar endavant els partits.

Després de tants anys al club, creus que s’està fent una 

bona feina per la continuïtat del futbol a Sant Joan les 

Fonts?

La Junta que hi ha fa tot el que pot perquè són pocs. Em 

sembla que hi hauria d’haver més gent a la Junta. La gent es 

pensa que estar a la Junta és treballar i no és pas això. És 

ajudar a la gent perquè si a la Junta fossin 10 o 12, la feina 

quedaria molt repartida, no es faria tan feixuga i tothom aniria 

més descansat i més bé. En canvi ara són dos o tres a la Junta 

que clar... ho tenen tot amb l’aigua al coll. Tot i que he de dir 

que crec que amb els pocs que són fan un bona feina.

Mai t’ha passat pel cap deixar d’estar involucrat amb el 

club?

Un any enrere estava, com en diuen, darrere la paret. Tampoc 

ho he pensat mai perquè és una cosa que sempre m’ha 

agradat i a més ara, que estic jubilat, puc passar hores aquí al 

camp i tot això m’ajuda a viure.

Com veus l’actual primer equip de futbol del municipi?

Per mi el primer equip de futbol és un equip molt i molt bo, més 

del que la gent es pensa. I que si continuen i fan les coses bé 

i són regulars, poden quedar dels de davant i fins i tot podrien 

fer alguna cosa més.

Què passarà al club el dia que en “Quetxa” digui prou de 

futbol?

No ho sé. Tant puc tardar molt com pot ser aviat però em 

sembla que gent com jo, que hi mati hores i passi el “rato” 

aquí i faci el que jo faig, costarà.

per Adrià Danés
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Entrevista a Mn. Miquel

Mn. Miquel Vall-llosera i Demiquels, rector de totes les 
parròquies de l’agrupació del Capsacosta. 50 anys de 
Sacerdoci.

Felicitats per aquests 50 anys de capellà. Cansat?
Fa 10 anys que legalment hauria d’estar jubilat. Però tot 
continua igual. Cansat de ser capellà? Cansat de fer de 
capellà? De cap manera. És un honor poder servir a la gent de 
totes aquestes parròquies, malgrat els anys i el desgast propi 
de l’edat. 

I a partir d’ara, canvia alguna cosa?
El mes de juny vaig complir els 75 anys d’edat. Segons el 
Dret Canònic s’ha de comunicar al bisbe i posar el càrrec a 
disposició. Així ho vaig fer. Resposta immediata del Prelat: 
“Gràcies per tot el que has fet fins ara i segueix exercint amb 
tots els drets i deures que se t’han encomanat”.

Pensa en la jubilació?
I tant. No per deixar la feina absolutament, sinó sobretot, per 
no tenir responsabilitats, que és el que et fa estar neguitós. 
Què li sembla la celebració del seu 50è aniversari al monestir?
Donar gràcies a Déu pels 50 anys del meu sacerdoci era 
l’objectiu de la festa. I es va assolir. En primer lloc per l’entorn. 
L’església del Monestir de Sant Joan era el lloc ideal. Cèntric 
en tota la geografia de les meves parròquies i no era cap 
església parroquial concreta d’aquest territori. A més, el lloc 
encantador, amb l’aigua del Fluvià que l’abraça per una banda 
i la fragància de les plantes aromàtiques i remeieres per 
l’altra. L’esplèndid romànic de la construcció que li dóna una 
magnificència especial. Els capitells, tots diferents, s’uniren 
amb bona harmonia amb carreus, arcs i columnes, per 
manifestar l’expressió de joia i veneració del moment. I amb un 
altar, com qui diu acabat de consagrar, que presideix el temple 
medieval; temple, restaurat, també, de fa poc.
Per altra part, la comunitat: Presidint a una banda l’alcalde 
de Sant Joan les Fonts, l’alcalde de Castellfollit de la Roca 

i l’alcalde de la Vall de Bianya; a l’altra, la meva germana 
Montserrat, el seu marit Joaquim, i un bon nombre de familiars. 
I tots, acompanyats per una munió d’amics i de feligresos 
de les diverses parròquies. La pregària i el cant es notaven 
sincers. I al final, paraules d’agraïment per part dels alcaldes i 
grups parroquials.
Ja a fora, un esplèndid pica-pica motivà una simpàtica tertúlia 
improvisada entre tots els assistents, i entorn de les taules tan 
ben parades, tothom manifestava la seva joia del moment.

Alguna vegada ha imaginat a què s’hauria dedicat de no 
haver estat capellà?
Potser al món del teatre, del cinema, de la faràndula... Però 
si tornés a viure per segona vegada, tornaria a ser capellà. 
M’encanta servir als altres des d’aquest vessant.
I què és fer de capellà, sinó servir i ajudar als altres en nom de 
Jesús?

De quines actuacions es sent més orgullós?
El fet de servir als altres. Al Collell, ajudant a uns alumnes a tirar 
endavant... Al Casal Parroquial de Llagostera, fent de l’Esplai 
una manera de viure en equip; a les parròquies, administrant 
els sagraments, escoltant a la gent, servint a la gent, mostrant 
Jesús...

De què s’ha sorprès més en aquests anys?
Hem après a ser persones lliures. Encara que n’hi han que 
s’han passat a l’altra banda. Vull dir que sempre hi ha algú que 
utilitza la llibertat per no fer res de profit, sinó tot el contrari. 
Sempre hi ha aquell que perquè és lliure, es pensa que pot 
fastiguejar als altres...

Quins valors destacaria de la nostra societat?
La responsabilitat, la sinceritat, l’amistat, el respecte als altres 
encara que pensin diferent, la bondat, la formació, l’educació...

Amb què cal millorar?
Amb educació, amb el respecte que ens mereixen els altres, 
amb acceptar a tothom encara que siguin d’altres races o amb 
idees diferents...

Sap quantes misses ha fet al llarg de la seva vida?
No ho sé pas. En positiu puc dir que he celebrat missa sempre 
que els parroquians ho han demanat, ja sigui en diumenge, 
festes populars, o bé en festes familiars, casaments, funerals... 
Feu números, si podeu. I recordeu que cal multiplicar-ho per 
cinquanta...

Li faré una pregunta més senzilla, quantes misses fa a la 
setmana?
El dissabte, a les 7 de la tarda, a Castellfollit de la Roca. El 
diumenge, a 2/4 de 10 del matí a la Canya; a 2/4 d’11 del matí, 
a la Vall de Bianya, però cada diumenge en una parròquia 
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diferent. I a les 12 del migdia a Sant Joan les Fonts. Els mesos 
de cinc setmanes, el quart diumenge a Begudà. I quan hi ha 
aplecs o festes majors, fem els canvis convenients per afavorir 
els interessats. També en els funerals que la família
demana expressament fer-ho amb missa. Sort del cotxe...
Imaginem que haurà passat per situacions curioses o 
divertides al llarg d’aquests 50 anys. Ens podria explicar 
alguna anècdota que no ens faci recordar aquesta entrevista 
durant molt temps?
Era vicari d’estiu a Tossa de Mar. Es celebrava una missa a 
les 12 de la nit dels dissabtes, per afavorir als empleats de 
serveis turístics que de dia no podien abandonar el seu lloc de 
treball. Al sortir, una família que acabava d’arribar a Tossa, em 
preguntaren pels horaris de misses del diumenge. A l’acabar 
la meva informació, em feren una pregunta: “Padre, ¿hay por 
aquí alguna Virgen para poder invocarla?”. Amb ganes de 
complaure els hi vaig fer un llistat de les marededéus que 
venerem en el nostres santuaris. I la senyora em diu: “De esta 
que dice de Montserrat ya hemos oido hablar, pero, Padre… 
¿es buena?”.
Aquesta senyora no sabia, per manca de formació religiosa, que 
de Mare de Déu només n’hi ha una, encara que a cada santuari 
la invoquem amb el nom popular del lloc que es venera.

Qüestionari:

Un llibre? El retorn del fill pròdig, de Henri J.M. Nouwen. 
Una historia de tornada a casa, tot contemplant el quadre de 
Rembrant sobre el mateix tema. 
Un racó del municipi de Sant Joan les Fonts? L’església 
romànica del monestir i el seu entorn.
Un viatge? Terra Santa.
Un desig? Que les persones es respectin més. I quan hi ha 
respecte, és més fàcil estimar-nos. Sempre hauria de prosperar 
l’amor. Cal estimar i estimar-nos.
Un pecat? El del qui maltracta la dona o qualsevol altra 
persona.
Un sant? Sant Francesc d’Assís.
Un Papa? Joan XXIII.
Un miracle? El de la vida.
Confia en el futur? Per què? Sí que hi confio. Cada dia som 
més civilitzats. La ciència avança ràpidament. Els nostres petits 
ja neixen envoltats de tota mena de maquinetes. I espero que 
també aprenguin de les bones lliçons dels seus pares, ja que 
sempre són els que més es preocupen per la seva educació. I 
si hi ha bona educació, els nostres pobles prosperaran. Segur!
Torrades de santa Teresa o pets de monja? Els dos dolços 
són boníssims. Però com que jo sóc diabètic, avui no en 
puc escollir cap. Val més que ens quedem amb la simpàtica 
brometa. Sort que enguany, amb la Marató de TV3, es podrà 
estudiar seriosament aquesta malaltia. Després, en podem 
tornar a parlar.

La primera missa de Mn. Miquel (Església Parroquial de Llagostera) - 1965

De seminarista. - 1962

Davant l’estació de tren de Llagostera - 1964
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SANTJOANENCS PEL MÓN

Amàlia Costa Bohigas
Vaig arribar quan tenia set anys. El per què? El meu pare era 
guàrdia civil i el van destinar a la caserna del poble. Va arribar 
més aviat que nosaltres i al cap de dos mesos arribarem la 
mare, la meva germana i jo. Ens vam instal·lar  en una casa 
prop del camp de futbol vell , guardo molts bons records dels 
veïns. 
Vam anar a l’escola de les monges on vam fer grans amistats, 
i amb totes les virtuts i tots els defectes ens vam estimar molt. 
D’allà guardo un record molt especial de mossèn Josep.
Va passar el temps i una de les coses més maques que 
recordo són les hores passades al cosidor de la Maria Reixach 
de can Roca, i també de tots els companys i companyes que 
vaig tenir quan treballava a la Torras. 
Em vaig casar l’any 1981 i vaig anar a viure a Maçanet de la 
Selva, d’això ja fa 35 anys. 
La meva filla, que molts de vosaltres potser la conegueu,va 
viure dos anys amb la meva mare al poble per poder estudiar 
batxillerat artístic a Olot, tant ella com jo en guardem molts 
bons records, i podem dir que sempre portarem Sant Joan i 
les terres de la Garrotxa al cor, ja que ens agrada aquesta terra 
i la seva gent. 
Actualment, la mare viu amb ma germana a Besalú, la meva 
filla treballa a Barcelona, el meu marit i jo seguim vivint a 
Maçanet.
Després de passar per un càncer de pit, tots aquests records 
et venen a la ment i et fan sentir afortunada d’haver format part 
d’un poble com Sant Joan les Fonts i és un plaer compartir-ho 
amb persones tan especials a les que estimo molt. 

Voldria dedicar aquest escrit al mossèn Rosendo. 

per Dolors Anglada

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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PREGÓ DE FESTA MAJOR

Pregó de Festa Major 2014:
Imma Ras

El pregoner/a d’una ciutat, poble o barri normalment és una 
persona amb una vinculació especial amb aquest. En el meu 
cas, la vinculació que tinc amb Sant Joan les Fonts és de 38 
anys, quan em vaig casar amb l’Enric.

Al principi va costar adaptar-me a un nou poble, no coneixia 
a ningú i era jove, tenia 23 anys i era diferent als joves d’avui 
que han estudiat fora, viatjat... Estava acostumada a que em 
feien totes les coses de casa, i només havia de preocupar-me 
de treballar, i als vespres d’anar amb els meus amics a l’Escola 
de Belles Arts d’Olot.

La meva nova vida a St. Joan era, als matins anar a comprar a 
les botigues molt entranyables del poble, com a Can Roca, a 
Can Sanen (recordo que era gran, amb unes bótes de vi, els 
seus cuits, confitats... i una mica fosca), a la Fleca Can Camps, 
a Cal Carnisser Nou (amb la Cati, amb qui vam fer una bona 
amistat), a Ca l’Alberta (una botiga petita, molt plena i amb 
molta llum)... Abans a St. Joan hi havia molt de comerç, i això 
ens permetia que tothom fes molta vida de poble. Malaura-
dament, de les botigues que comento, ja no en queda cap, 
només la carnisseria.
També aprofitava alguns matins per anar a pintar pels voltants, 
i tinc com a record molt especial el meu primer quadre que 
vaig vendre, fet als paratges de can Xarbanda.
A les tardes continuava treballant a Olot, i als vespres a l’Escola 
de Belles Arts.

Recordo també que vaig anar de visita al metge amb el Dr. Ar-
cos, la consulta era al que és ara l’edifici de Ràdio St. Joan. Als 
baixos era on visitava i el seu habitatge era situat al pis de dalt 
(en aquells anys encara no teníem l’ambulatori actual).

Aquells anys eren especials perquè tot el país s’iniciava en 
la democràcia, St. Joan va tenir les primeres eleccions Mu-
nicipals. D’alcalde vàrem tenir el Sr. Pere Reixach (en Revi) i 
l’Enric va ser el regidor d’Esports. En aquells moments ja esta-
va totalment integrada al poble, ja era una santjoanenca més!

Aleshores vam veure la gran transformació que hi va haver 
al poble: la creació d’un pavelló d’esports, carrers asfaltats, 
presència de moltes més faroles... i uns gegants! Uns gegants 
que ara fan que siguin els grans animadors de les nostres fes-
tes, i que vaig tenir el goig de poder-los vestir quan van arribar.  
El regidor de Cultura era el Sr. Jordi Rubio; una gran perso-
na, amb qui vaig connectar-hi molt. Tenia una gran passió pel 
món cultural i, juntament amb més gent del poble, es va poder 
crear l’Escola de Belles Arts. Artistes del nostre poble, com en 

Joan Granados i en Pere Ventura, la van  tirar endavant. En 
aquell primer any de funcionament, en Pere Ventura em va 
demanar ser professora de l’Escola de Belles Arts, i vaig ac-
ceptar amb molta il·lusió; però només va ser uns anys, perquè 
aleshores va néixer la meva filla Tura.

Quan la Tura va poder anar a l’Escola de Belles Arts, jo tam-
bé vaig apuntar-me a les classes, i és quan vaig tornar a tenir 
relació amb l’escola. Passats uns anys, un dia al vespre vaig 
rebre la trucada d’en Pere Reixach (membre del Patronat de 
l’Escola) demanant-me si volia ser la directora de l’Escola. Li 
vaig demanar un parell de dies per pensar-m’ho, i al final vaig 
acceptar la proposta. I fins a l’actualitat, un total de 22 anys on 
he realitzat la meva tasca amb molta il·lusió i dedicació. 

Durant aquest període, hem tingut diferents regidors de Cul-
tura, però només dos alcaldes, el Sr. Xavier Sala i el Sr. Joan 
Espona. A tots ells, vull donar-los les gràcies pel seu suport, 
perquè fins al dia d’avui, l’Escola ha estat en ple funcionament. 
Igual que un equip de professors que em van fer costat, i grà-
cies als quals vam poder implantar noves activitats, com parti-
cipar en estants de la Fira de Sant Lluc (molts anys premiats), 
fer pessebres (molts d’ells premiats i amb distincions tant a 
Olot com a Girona, i sempre exposats a St. Joan durant les 
festes de Nadal), es van iniciar els monogràfics els caps de 
setmana, i es va començar la col·laboració amb les diferents 
fires del poble (fira de Bruixeria, de les Flors).
 
En la introducció del pregó la regidora Helena Dorca, ha co-
mentat el que representa l’escola pel poble de St. Joan, pels 
coneixement que donem als nens, i també a gent més adulta; 
a la gent de St. Joan i també gent procedents de molts altres 
llocs de la comarca. I també ha parlat que l‘Escola és molt co-
neguda arreu, ja que en tot aquest temps hem fet exposicions 
de professors i alumnes a Alemanya, França, Granada, el Ven-
drell i molts pobles garrotxins.

Des d’aquí voldria donar moltes gràcies a tots els professors, 
alcaldes, regidors i alumnes de l’Escola.

Per molts anys Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts!

Av. Cisteller - Francesc Caula - 17857 Sant Joan les Fonts (Girona)

Tel. 972 29 02 31

Carnissers i xarcuters des del 1969
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RECORDS

TREBALLADORES DE TORRAS HOSTENCH - ANYS 70 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER CATI MINGOLLA

1 - Paquita Montoliu
2 - Dolors Llongarriu
3 - Anna Plana
4 - Dolors Arau
5 - Paquita Llongarriu
6 - Angelina Coll
7 - Engràcia Bramon
8 - Teresa Costejà
9 - Lourdes Vila
10 - Cati Mingolla

NOTA D’AGRAÏMENT
Vull donar les gràcies a tota la gent de la Canya, Begudà i Sant Joan, per la seva col·laboració desinteressada sempre que els hi he demanat. 
També a tots els sanjoanencs pel món, que n’hi ha uns quants.
Com ja he dit en altres ocasions, ELS RECORDS sense la vostra ajuda no haurien estat possibles.
Us desitjo molta, molta salut i que passeu unes bones festes. 

Dolors Anglada
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per Dolors Anglada
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RECORDS

TREBALLADORES DE TORRAS HOSTENCH - ANYS 70 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER RITA DANÉS

1 - Paquita Llongarriu
2 - Teresa Puigdemont
3 - Adela Busquets
4 - Rosa Juanola
5 - Rosa Mayà
6 - Angelina Coll
7 - Júlia Cufí
8 - Rita Danés
9 - Teresa Cervera
10 - Roser Ferrer
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RECORDS

FESTA DE SANT ANTONI - ANY 1949 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER LOURDES AGUSTÍ

GRUP D’AMIGUES - ANY 1972 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER PAQUITA MONTOLIU

1 - Remei de la Bartrina
2 - Teresa Subirana
3 - Lourdes Agustí
4 - Assumpció Rodeja
5 - Margarita Ferrés

1 - Lourdes Vila
2 - Dolors Casadevall
3 - Dolors Martinez
4 - Lourdes Rodeja
5 - Josefina Guix
6 - Paquita Montoliu
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