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I amb aquest número 63 del Soroll de les Fonts entrem

les entitats i veïns, fotografies, etc. En aquest número per

literaris: la Sílvia Pagés, la Neus Verdaguer, en Manel For-
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tis, en Joan Llensa, en Xevi Vila... o treballs discogràfics
com la Clara Sánchez-Castro, o per guanyar concursos
literaris com la prometedora Farners Llach.
Des de la redacció de la revista, us animem a llegir ca-

La redacció no es fa responsable de les opinions expressades en els
articles signats.

dascuna de les nostres pàgines mentre gaudiu d’un bon
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estiu.
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DES DE LA TAULA DE L’ALCALDE
Arriba el mes de juny i amb ell una nova edició de la nos-

Per acabar, espero que tots els lectors passin una bona

tra revista, el Soroll de les Fonts. Ja han passat sis mesos

estona gaudint d’aquest nou número del Soroll. I agrair

des que vàrem editar l’últim número. Una publicació molt

a tots els qui participen en l’organització i la creació de

especial, ja que celebràvem els 25 anys d’història de la

la nostra revista aportant tot tipus d’informació, històries,

revista. El temps passa molt ràpid i ara ens toca seguir tre-

imatges,...

ballant perquè segueixi esdevenint una eina de comunicació important al municipi. Han estat 25 anys de dedicació

Finalment, aprofitar aquestes ratlles per desitjar-vos un

per part de tots els voluntaris que han passat per aquesta

molt bon estiu, esperem que el gaudiu en companyia de

revista, per fer que cada número sigui emotiu.

la família i/o amics des dels més petits fins als més grans.

Com en cada edició, aquesta publicació ens permet fer

Joan Espona i Agustín

un cop d’ull a les activitats que s’han anat fent al llarg dels

L’Alcalde

mesos i gràcies a la gent, que respon molt bé a les diferents propostes, podem dir, que el municipi de Sant Joan
les Fonts és viu. Fet que motiva a seguir treballant a tots els
implicats, doncs, sempre necessitem millorar i per fer-ho
necessitarem la col·laboració de tots.
Aprofitant aquesta publicació semestral, volem seguir fentvos arribar tota la informació rellevant que ens ha caracteritzat aquest primer semestre de l’any. A l’interior del Soroll
de les Fonts hi podem trobar entrevistes, reportatges, fotografies, les tasques més rellevants que s’han dut a terme
al nostre municipi i tot tipus de reportatges d’àmbit proper.

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)

SERVEIS DE PALETA
JOSEP REIXACH I MASDEMONT

CTRA. D’OLOT, 6

LA CANYA

972 29 21 74

C/. Lliberada Ferrarons, 14
Tel. 972 29 05 52 - Mòbil 636 26 79 95
17857 SANT JOAN LES FONTS (Girona)
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Sant Joan les Fonts ha estat l’únic consistori
que ha aprovat el Segell de transparència,
obtenint la qualificació més alta
El passat mes de març es van dur a terme les avaluacions a
la transparència dels ajuntaments de la comarca, a través de
la plataforma Mapa Infoparticipa, de la Universitat Autònoma
de Barcelona, que s’encarrega de la valoració en qualitat i
transparència de la comunicació pública.
Dels 21 ajuntaments que conformen la comarca de la Garrotxa,
l’únic que aprova la qualificació del segell és el consistori de
Sant Joan les Fonts, amb la pàgina web de transparència que
va posar a disposició dels seus habitants vuit mesos abans de
la implantació per llei de la mateixa.
La puntuació obtinguda els otorga la qualificació verd clar
dins el Mapa Infoparticipa, que significa que es troba en la
franja tercera de l’infòmetre, havent complert favorablement
29 punts dels 52 avaluats en total.
L’alcalde del municipi afirma que aquesta puntuació és el
resultat de molts mesos de treball rere un dels objectius bàsics
del seu equip de govern, la transparència i comunicació amb
els habitants, i es seguirà treballant per poder obtenir més
qualificació i permetre millorar les eines de gestió d’aquesta
plataforma, per tal que resulti accessible i útil per a tots.

L’Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts
atén 400 persones durant la festivitat de
Setmana Santa, dada que significa un 90%
més que l’any passat per les mateixes dates.
El Monestir també ha augmentat les visites passant a tenir més
de 250 visitants.
El públic que s’apropa a l’Oficina de Turisme de Sant Joan
les Fonts en aquestes dates és majoritàriament català, un
86% dels visitants provenen de Catalunya, dels quals el 62%
pertanyen a l’àrea metropolitana de Barcelona. El 13% restant
provenen d’altres indrets d’Espanya, amb predomini de
valencians o provinents del País Basc.
Arran de les noves descobertes a la zona del Molí Fondo,
s’han intensificat encara més les demandes per la ruta de les 3
colades, que ara engloba un espai geològic monumental únic
a la península, apropa als visitants al món volcànic i a l’entorn
natural que ha configurat la nostra raó de ser.
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Sant Joan les Fonts apadrina el primer infant
de la campanya Ajuntaments Ajuntamons
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va aprovar en el ple del
dia 14 de març de 2016, per unanimitat, apadrinar un dels nens
que proposa la Fundació Nzuri Daima, amb la presentació de
la nova campanya AJUNTAMENTS AJUNTAMONS a nivell comarcal. La proposta convida a tots els ajuntaments de la Garrotxa, com a representants dels seus habitants, a participar en un
projecte original, innovador i solidari.
És el cas de 21 nens d’Uganda, rescatats de situacions de pobresa i abandonament. Uns infants que estaven escolaritzats
gràcies a una associació que els garantia educació, manutenció, allotjament i assistència sanitària. Degut a la crisi les ajudes
han deixat d’arribar, amb el risc imminent que aquests nens i
nenes tornin a la situació de vulneració dels seus drets més bàsics si no s’hi troba, entre tots, una solució.
Des de Nzuri Daima animen a cadascun dels 21 ajuntaments
de la Garrotxa a fer un gest de responsabilitat i conscienciació
que traspassi fronteres, que uneixi sensibilitats aquí i allà, ajuntant mons. I que en nom de la seva població, es difonguin valors
com la solidaritat i la justicia, fent-se càrrec de l’apadrinament
d’un d’aquests infants, fent partícip a tota la població l’alegria i
satisfacció de poder canviar el present i el futur d’aquests nens.

L’AJUNTAMENT INFORMA
A través de la Fundació garanteixen el seguiment i el contacte
amb cada nen o nena per mantenir a tot el poble informat del
avanços, l’evolució dels estudis i l’estat de l’infant en cada cas,
on també es mantindrà correspondència postal i es faran intercanvis de projectes entre les escoles del municipi de cada
població amb l’orfanat, mitjançant streamings o fotografies per
correu electrònic.

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts multa
als veïns que no recullin les caques de gos
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts multa amb 400 euros als
veïns que no recullin les caques de gos. Des de l’1 de març
el consistori aplica les sancions, després d’haver realitzat una
campanya informativa durant un any. Josep Roca, regidor de
Comunicació i Governació lamenta que encara hi hagi molta
gent al municipi que és incívica en aquest aspecte i tot i la
campanya realitzada continuen arribant queixes dels veïns a
l’Ajuntament.
Últimament ha tornat a augmentar la presència d’excrements
de gos a la via pública. En vistes que l’incivisme segueix i la
situació no millora, el consistori ha optat per començar a multar.
Per fer-ho demana als veïns que denunciïn a aquells que vegin
que no recullen les caques del seu animal, evidenment totes
les denúncies seran anònimes i serviran perquè el consistori
pugui iniciar el procés sancionador.

aspectes de les obres de millora del pont de Salt, a l’entrada
de Sant Joan. Les obres es licitarien aquest setembre de
tal manera que el gener de 2017 comencarien les obres
d’arrenjament del paviment i la incoporació d’un pas de
vianants més segur.
Una altra de les novetats, és que les obres durarien tres mesos
i no sis com en les previsions inicials.
Amb aquestes obres de millora, es podrà conectar el carrer
santa magdalena amb Peracaula.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts
aprova el projecte de reforma de la coberta
del pavelló esportiu
En el ple del dilluns 13 de juny, l’Ajuntament de Sant Joan
les Fonts ha aprovat inicialment el projecte de reforma de la
coberta del Pavelló del Club Poliesportiu Santjoanenc. Unes
obres necessàries per adequar dins la normativa actual
aquestes instal·lacions esportives.
Amb un pressupost inicial de 402.000€, la previsió és que les
obres s’executin a la primavera-estiu del 2017

El Pont del Salt es licitarà després de l’estiu
i les obres duraran 3 mesos
L’alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona, es va reunir
recentment amb les responsables polítics i técnics del
Departament de Territori i Sostenibilitat, per concretar alguns

CA L’EUGENI

Botifarra negra
Botifarra perol
Botifarra d’ou

Secallona
Panxetes
Llom curat

Llonganissa extra
Fuet
Xoriç

EMBOTITS CASOLANS
C. de Sant Antoni, 9
17857 Sant Joan les Fonts
Tel. 972 29 02 05
www.embotitseugeni.com
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NOTÍCIES
II Plantada de plantes remeieres amb els
alumnes de l’Escola
El dia 27 de maig va tenir lloc la segona plantada de plantes
remeieres amb els Avis dels Amics de la Flor i els alumnes
de P5 de l’Escola Castanyer, en aquesta ocasió s’ha plantat
espígol al Parc del Jardí del Parc Fluvial de Sant Joan les Fonts.
Aquesta és una activitat que permet passar l’experiència dels
més grans als infants del nostre municipi, perquè coneguin les
plantes, com es cuiden i apreciïn la natura i el nostre meravellós
entorn. Una activitat intergeneracional profitosa per a tots.

Superant totes les previsions, en aquesta edició més de 1.000
assistents varen poder contemplar les creacions, que van
desfilar les models professionals de l’agència Piùbella.
Amb aquest acte l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha fet
una clara aposta per seguir dotant de glamour la mostra de
flors, plantes i bonsais de la Garrotxa, oferint aquest gran
espectacle, presentat per Anna Aumatell.
La perruqueria i maquillatge va anar a càrrec del Cicle Superior
de l’IES Narcís Xifra de Girona.

L’Homenatge a la Vellesa de Sant Joan les
Fonts arriba a la 40a edició amb més de 280
assistents
La Festa d’Homenatge a la Vellesa és una trobada que se
celebra cada any, a Sant Joan les Fonts, des del 1976. Amb
ella es vol retre homenatge a tots aquells veïns i veïnes que
tenen més de 64 anys d’edat. La festa s’organitza des de
l’Ajuntament del municipi, amb la col·laboració dels Casals de
la Gent Gran de la Canya i Sant Joan les Fonts.
Les celebracions van començar amb la missa a l’església
parroquial, seguidament el dinar de germanor al Pavelló,
servit pel grup de joves del poble. Durant el mateix, es va fer
entrega a cada un dels assistents de la tassa commemorativa,
un obsequi que consisteix en una tassa personalitzada,
enguany amb la fotografia de la Torre Canadell. Anteriorment
s’havien repartit tasses amb el Monestir, l’Estada Juvinyà, el
Pont Romànic i l’església de Santa Eulàlia de Begudà. Una
col·lecció que poden anar fent amb el patrimoni històric i
cultural del municipi de Sant Joan les Fonts.
Al finalitzar el dinar, es va posar a disposició de tots els
assistents el trenet Tricu Tricu per acompanyar-los fins al
Monestir on es celebrà una audició de Sardanes envoltada de
la mostra floral del Sant Joan les Flors.

Més de 1.000 persones assisteixen a la
passarel·la a l’aire lliure emmarcada dins el
Sant Joan les Flors
La tradicional Desfilada de final de curs dels alumnes dels
Cicles Formatius de Grau Mitjà de Confecció i Grau Superior
de Patronatge de l’Institut IES La Garrotxa, va tenir lloc, per
segon any consecutiu a Sant Joan les Fonts, emmarcada en la
festa de la FLOR. Amb una passarel·la d’allò més professional
i a l’aire lliure, els dissenyadors de l’Institut van mostrar les
seves col·leccions, en un gran acte obert a tothom al Parc de
Can Miquelet.
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Homenatge a les persones més grans del
municipi
L’Ajuntament va fer entrega d’un obsequi i una planta a les
persones més grans del municipi, en motiu del 40è acte
d’Homenatge a la Vellesa, i on ells no van poder assistir
personalment.
MARIA BOSCH, de Can Xonc de Begudà, amb 102 anys, que
l’any 2014 va rebre la Medalla Centenària de la Generalitat
FRANCESC SALA, amb 96 anys, veí de la Roureda.
Així que, la Regidora de Benestar Social, Maria Galizia, els hi va
fer arribar personalment l’obsequi juntament amb la felicitació

NOTÍCIES
de tot el consistori per ser els santjoanencs i santjoanenques
més grans del municipi. Ens van rebre amb una hospitalitat
magnífica i els hi vàrem desitjar molta salut i la il·lusió de
retrobar-los de nou l’any vinent!

que varen treballar en els diferents muntatges i activitats del
Sant Joan les Flors varen valorar molt positivament la mostra
d’enguany, en la va acollir més de 1.000 espectadors el
dissabte al vespre al Parc de Can Miquelet, amb creacions
insipirades en el món del circ, la primavera i vestits de núvia
d’allò més elegants, aportant un toc de glamour i prestigi a
la mostra. Fins i tot es pugué veure una actuació dels Xerrics
d’Olot en una de les col·leccions inspirades en vestits de festa
major.
Així mateix l’exposició de bonsais, de Patchwork, la mostra de
talla de fusta i les passejades amb el trenet Tricu Tricu varen
obtenir també un èxit de visitants molt superior a l’any anterior.
Des de l’organització es valora molt positivament la mostra
d’aquest any, en la que es van recordar els 21 anys de vida
de l’activitat, que en el seu dia va iniciar l’Associació de
Comerciants de Sant Joan les Fonts amb un concurs floral.

Es consolida l’èxit de la mostra de flors,
plantes i bonsais de la Garrotxa acollint més
de 5.000 visitants
Més de 5.000 visitants varen poder contemplar les 100
instal·lacions i muntatges florals que més de 50 voluntaris i
un gran nombre d’empreses de flor i planta de la Garrotxa
varen dur a terme. Aquest és el resum de l’exposició de flors,
plantes i bonsais única a la comarca, que any rere any omple
els carrers centrals del poble de Sant Joan les Fonts.
El gran esforç que les entitats, associacions, voluntaris,
particulars i personal de l’Ajuntament duen a terme durant
mesos es va poder veure darrere cadascun dels muntatges
ubicats a carrers, places, monuments i edificis històrics del
municipi.
Creacions úniques i originals, de gran bellesa i color
s’alternaven amb materials reciclats que acompanyaven flors
de tota mena. Des dels més menuts fins als més grans varen
participar a aquesta activitat que atreu públic de totes les
edats amb gran estima pel món floral. Cadascun dels equips
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NOTÍCIES
Molta participació a la FESTA MAJOR DE LA
CANYA
La Festa Major de la Canya d’aquest any, va donar el tret de
sortdia amb el pregò a càrrec d’en JORDI DE Can PORXES,
amb una sala plena de gom a gom on es va poder gaudir de
l’espectacle d’en Peyu.
Com a novetat i malgrat el mal temps, el dissabte al matí es va
fer una trobada gegantera amb la participació de les següents
colles: Vallfogona del Ripollès – Vall de Bianya – St.Joan
les Fonts – Sant Miquel – Sant Pere de Torelló –Ogassa Gegantons de la Canya – Almogavers Garrotxins – Ratolins de
Bonavista i Trenkabaketes del Pont .
Hi hagué sardanes, coreografies i balls acrobàtics, festa
infantil, ball pel jovent, exposició de treballs d’artesania, i
partits de futbol.....
La festa es va acabar amb el tradicional concert i ball de Festa
Major a càrrec de l’Orquestra Selvatana a on es vàren elegir
l’hereu i la pubilla.
Hereu: ALBERT PAGÈS de 22 anys, administratiu.
Pubilla: LAIA SOBRERROCA de 18 anys , estudiant de 2n de
batxillerat.
Hi va haver molta participació a la majoria dels actes i la
comissió ja està planificant la propera festa.
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La companyia TRES COLADES de Sant Joan
les Fonts tanca el Cicle de Teatre de les
Planes d’Hostoles
Es tracta de la primera edició del TAP, el cicle de Teatre
Amateur i Professional que es va celebrar al poble de les
Planes d’Hostoles durant el mes d’abril, on cada cap de
setmana es van dur a terme diverses representacions teatrals
per actors professionals, semi-professionals i amateurs.
La programació va comptar amb “Histèria Sagrada” de Toni
Alba i Fermí Fernandez, “Purgatoris” de la companyia olotina
La Funerària; la Juguesca amb “Sala 4”; la companyia 10 i acció
del Barri de Sant Miquel amb “Préssec Confitat” i finalment
la companyia Tres Colades de Sant Joan Les Fonts que van
tancar el cicle representant la seva comèdia de creació pròpia
“el Geriàtric” el passat dissabte 30 d’abril.

Gran èxit al sopar de rol “Sant Jordi
Ensangrentat” dels Embruixat de Sant Joan
les Fonts
El cap de setmana del 23 d’abril, tan divendres com dissabte
a la nit, va tenir lloc una activitat inèdita, original, terrorífica i
“ensangrentada”, que pretenia mostrar un Sant Jordi molt
diferent al que coneixem.
El Molí Fondo de Sant Joan les Fonts es va convertir en
l’escenari perfecte per a la colla dels Embruixats, on poder
escenificar una història terrorífica amb sopar amenitzat.
Les dues nits van omplir-se de públic obtenint en total 70
participants que van gaudir abans del sopar de l’escena
de l’església, durant l’àpat de diverses actuacions com ara
la història de la princesa i el drac, la mort d’una persona i
la lluita entre el bé i el mal per endur-se la seva ànima o les
intervencions de diferents personatges que causaven horror
i pànic entre els assistents. El sopar posava punt i final amb
l’espectacle de les monges vampireses.
La colla dels Embruixats està molt satisfeta amb el resultat
obtingut, és la primera vegada que han organitzat un sopar de
rol de terror ambientat amb la diada de Sant Jordi, i la resposta
ha estat tan exitosa que es plantegen repetir l’any vinent.

NOTÍCIES
Cent motos a la XX Trobada de Motos
Antigues a Sant Joan les Fonts
El diumenge 24 d’abril, Sant Joan les Fonts va acollir la
vintena edició de la Trobada de Motos Antigues, una activitat
organitzada per l’Ajuntament i que ja s’ha consolidat com a
un referent per als amants de les motos a Catalunya i a l’Estat.
Amb un centenar de motocicletes la diada va esdevenir un
acte festiu i clarament participatiu. Enguany la trobada va sortir
mitja hora abans per la coincidència amb la Mitja Marató de
la Garrotxa.
Des de l’inici de les inscripcions, a les vuit del matí, tot tipus
de motos antigues es van aplegar a l’avinguda Cisteller,
mentre els curiosos observaven l’espectacle i els propietaris
intercanviaven opinions, mostrant orgullosos les seves
màquines, moltes de les quals estaven restaurades fins a
l’últim detall.
Una de les curiositats d’aquesta edició és la participació de
l’alcalde del municipi, Joan Espona, que no es va voler perdre
aquest aniversari, amb una motocicleta de la marca Ossa.
De motos n’hi havia de totes les èpoques, marques i cilindrada,
i van lluir-se per tota la comarca, amb la ruta prevista, gaudint
dels nostres paisatges, acompanyats d’un dia pràcticament
primaveral.
En finalitzar el recorregut es va celebrar un dinar de germanor
al restaurant el Grèvol, on el jurat va entregar un obsequi a
cada participant i es va premiar amb els millors trofeus els
guanyadors:
El primer premi va ser per Joan Casademont amb una moto
BMW R-75 amb sidecar de l’any 34.
El segon premi se’l va endur una Harley Davidson de Jaume
Serra, de l’any 41.
El tercer premiat va ser Joan Lluc amb una moto Triumph del 39.
L’organització fa una valoració molt positiva de la jornada,
que cada any aplega més participants i permet consolidar
aquesta trobada com la major concentració de motos
antigues de la comarca de la Garrotxa, i un clar referent a tot
Catalunya. Els membres de l’organització també destaquen la
col·laboració dels ajuntaments per on va passar el recorregut,
i especialment als de Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas per
la seva implicació i compromís any rere any.

23 donants participen en la campanya de
Donació de Sang a Sant Joan les Fonts
El dijous 14 d’abril, de 6 a 9 de la tarda, es va dur a terme una
nova campanya de Donació de Sang al Centre Sociocultural
de Sant Joan les Fonts.
Vint-i-tres santjoanencs i santjoanenques es van apropar al
Centre per aportar el seu granet de sorra i oferir la seva sang
per poder guarir d’altres que la necessiten.
Cal recordar que els hospitals i clíniques necessiten sang cada
dia. No només en casos d’emergència i que per al donant és
un acte totalment segur i gens dolorós. l’ajuntament agraeïx
a tots els voluntaris que ho fan possible així com també als
donants que hi han participat.

La Festa del Roser del passat 9 i 10 d’abril
es consolida com la segona festivitat més
important de Sant Joan les Fonts.
Gràcies a la Comissió de festes, les entitats, l’Ajuntament i la
ciutadania, acompanyats d’una gran actitud van fer possible
que la Festa del Roser esdevingués una gran celebració amb
actes ben diversos i per a tothom. Els santjoanencs i els visitants
van sortir al carrer, gaudint al màxim de tot el programa de
festes i participant col·lectivament per fer de totes les activitats
una bona celebració.
Aportant el toc esportiu, la jornada de dissabte es va iniciar
amb el 2n Torneig de Pàdel de la Festa del Roser, amb gran
participació i un ambient més que saludable. Durant el matí
també es va comptar amb la presentació de la II exposició de
Playmobil, enguany ubicada al Molí Fondo, que va atraure un
gran nombre de visitants d’arreu de Catalunya durant tot el
cap de setmana. El mateix dissabte al matí, hi hagué molta
expectació amb la festa infantil i tallers adreçats als infants, així
com també amb l’exhibició de Biketrial. A les sis de la tarda es
va gaudir de la comèdia de creació pròpia de la companyia
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local Tres Colades, amb l’obra El geriàtric que va omplir de
rialles un Centre Sociocultural ple a vessar. Seguidament, a
l’Escola de Belles Arts, es van entregar els premis al concurs
de Pintura Jove, celebrant el 38è aniversari del l’escola.
Al vespre, i per arrodonir la diada, es va celebrar el Gran Ball
amb el Dj Adri Arte, l’orquestra Diversiones i Sweet Dreams,
que va aplegar al voltant d’un miler de persones al Pavelló.
Diumenge per la seva part, es va iniciar amb l’ofrena a la Mare
de Déu del Roser i la Missa Solemne amb l’acompanyament
de la Cobla Osona. Un cop finalitzada la missa feia goig veure
els carrers plens de gent passejant, gaudint de la cercavila i el
ball dels gegants, en Jaumet, els capgrossos de Begudà i la
Salamandra de l’Escola Castanyer, on a la plaça Major ens van
oferir els seus balls i es va finalitzar amb una sardana vermut a
càrrec de la Cobla Osona; havent dinat, amb la mateixa cobla
s’hi van ballar les tradicionals sardanes.
I finalment, el darrer acte programat, l’espectacle d’humor de
Jordi LP, que va comptar amb una actuació inicial del nou
espectacle dels Surti com Surti. Una actuació que va aplegar
unes 500 persones al Pavelló per posar punt i final a la Festa
del Roser, amb humor i bona música.

Gran participació XX Fira del Tastet de Sant
Joan les Fonts
La vintena edició de la Fira del Tastet, és el millor aparador
de la gastronomia local del municipi. En total varen ser 15 els
establiments participants encarregats d’elaborar plats amb
productes de cuina casolana i tradicional, d’elaboració pròpia,
i embotits de gran qualitat.
Enguany la Fira ha atret unes 400 persones, que varen
degustat els tastets dels establiments mitjançant uns tiquets
que l’Associació de Comerciants havia preparat per a l’ocasió.
Amb un cost de dotze euros es podien degustar deu tastets
diferents. Tots els participants van coincidir amb la valoració
que cada any la Fira augmenta amb qualitat i originalitat de les
presentacions.
Un cop acabat el dinar els encarregats d’amenitzar l’acte va
ser el conjunt Sharazan, aportant bona música per tal que els
assistents aprofitessin per ballar i passar-s’ho d’allò més bé.

El guateque de Radio Sant Joan aplega 800
persones
El passat diumenge, 27 de març, es va celebrar l’onzena
edició del Guateque de Ràdio Sant Joan amb l’actuació del
grup de playback local Surti com surti. Més de 800 persones
de tota la comarca es van apropar a veure el nou espectacle
que, malgrat els nervis de l’estrena i després de moltes hores
d’assajos, va esdevenir un èxit rotund.
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NOTÍCIES
Els assistents van gaudir de 90 minuts de números musicals
de totes les dècades, especialment dels anys 60 i 70. D’aquesta manera el Guateque de Ràdio Sant Joan d’enguany ha
apostat per un nou format que ha deixat de banda el ball per
convertir-se en un concert “d’artistes locals”.

Tots els aprenents parlen mínimament en català, encara que
sigui amb dificultats, i aquest taller els permet guanyar fluïdesa
per poder usar el català en les seves activitats quotidianes,
laborals o de relació social.

Segons Josep Roca, director de Ràdio Sant Joan, l’any vinent
recuperarem el ball i la participació d’una cantant de la dècada
dels 60, molt coneguda a tot l’Estat.
L’actuació va servir de presentació del nou espectacle de Surti
com surti després de l’èxit del primer que els va dur de gira per
tota la comarca. Així doncs, el públic del Guateque va gaudir
de la música de Rafaela Carra, la Trinca, Los Mismos, Joaquín
Sabina, entre molts altres. Amb el nou espectacle també es va
estrenar nova coreografia, decorat i vestuari, que van anar a
càrrec dels mateixos membres del grup.
Segons van reconèixer els mateixos responsables del Surti
com surti, ja s’han tancat diversos bolos per la comarca, com
ara Castellfollit i Olot.

Més de 60 participants a la caminada del
Barri dels Torrents

A la mitja part del Guateque es van sortejar gratuïtament dos
quadres de pintors que col·laboren habitualment amb Ràdio
Sant Joan: Lluís Lázaro i Josep Oliveras.

El dia 13 de març, es va dur a terme la Caminada del Barri
dels Torrents. Un èxit de participació a la marxa d’enguany,
comptant amb més de 60 inscrits.
La caminada va ser una magnífica trobada per gaudir del
nostre territori, 60 participants van caminar els 13 km de
paratges de gran bellesa, dins l’entorn natural de la Garrotxa,
tot pujant al volcà Montsacopa i compartint un bon esmorzar
plegats.

Nova edició del programa Voluntariat per la
Llengua a Sant Joan les Fonts
El mes de març va donar el tret de sortida al Voluntariat per
la Llengua (VxL) a Sant Joan les Fonts, un programa per
practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació
de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla
català fluidament, i un aprenent, que vol adquirir fluidesa.
L’objectiu general és facilitar a les persones que tenen
coneixements bàsics de català la pràctica d’aquesta llengua,
en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin
a parlar-la. A més, es pretén promoure entre el col·lectiu
catalanoparlant la idea que no cal canviar de llengua per acollir
millor les persones que arriben a casa nostra.
L’acte d’inici dels tallers a Sant Joan les Fonts va tenir lloc
a l’Ajuntament, amb alguns dels aprenents inscrits i les
voluntàries que s’encarregaran de conduir els tallers de
conversa. Durant la presentació es va repartir el material de
suport, es van exposar els avantatges que tenen pel fet de
ser parella lingüística i es va respondre a tots els dubtes que
tenien els voluntaris i aprenents.
El Voluntariat per la Llengua s’estableix entre els mesos de
març, abril, maig i juny, on cada setmana es trobaran les
parelles per practicar el català durant una hora.

Els alumnes d’infantil de l’Escola Castanyer
ajuden a plantar el saüc per al projecte del
Parc de les Olors
Als voltants del riu Fluvià és on es desenvolupa el Parc a Sant
Joan les Fonts. L’objectiu és recuperar espais rurals o en desús
plantant plantes aromàtiques típiques de cada zona. D’aquesta
manera es converteixen aquests espais en jardins visitables i
es donarà a conèixer la riquesa natural de l’entorn més proper.
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Els alumnes d’infantil de l’Escola Castanyer, aprofitant el dia
de l’arbre, varen voler participar en l’activitat de plantada de
saüquers. Aprenent quin tipus d’arbre és, la fulla i el fruit que
en sorgirà, perquè quan sigui florit puguin venir a passejar amb
la família per l’indret i coneguin la flor que ells mateixos han
ajudat a plantar, participant activament en el seu creixement
i fins i tot se’ls va oferir que podien contribuir-hi venint-los a
regar si visiten la zona.

tractaven temes diversos relacionats amb l’art femení, la dansa
o la narrativa a través de la mirada d’una dona, entre molts
d’altres.
Enguany l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, amb la intenció
de recuperar la part més cultural de la celebració del Dia de la
Dona ho va fer de la mà de l’Escola de Belles Arts. Entitat que
ja fa un temps va presentar una proposta d’activitat per dur a
terme en commemoració d’aquest dia.

El projecte del Parc de les Olors és un model de desenvolupament rural sostenible en espais marginals d’interès paisatgístic, valoritzats amb el cultiu de plantes aromàtiques i medicinals mitjançant l’agricultura ecològica.

Així doncs, el Castell de Juvinyà va ser la seu de celebració del
Dia de la Dona. L’acte, centrat en l’art, la literatura, la paraula
i l’expressió va consistir en una xerrada de Laura Borràs,
Doctora en Filologia Romànica i Presidenta de la Institució
de les Lletres Catalanes, i la intervenció i exposició de l’artista
Mariona Comellas. Per cloure l’activitat, un refrigeri a la segona
planta del Castell on s’hi podien contemplar les últimes
creacions dels alumnes i professors del curs de ceràmica de
l’Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts.
Les més de 50 persones assistents a l’acte van aprendre
moltíssimes coses de les dues artistes convidades, una per
la part literària i l’altre per la part artística. Laura Borràs va
deleitar al públic assistent amb la seva xerrada “La natura ens
murmura... Literatura i paisatge” parlant, llegint i interpretant
poemes sobre destacades poetesses com Anna Akhmàtova,
Montserrat Abelló, Muriel Rukeyser, Míriam Cano, Aina Torres i
Nora Albert. I Mariona Comellas exposant les seves creacions,
sobre paper o fang on la sinuositat de les corbes femenines
en són les protagonistes: dones reals, que viuen, gaudeixen i
s’estimen tal com són.
I per acabar la instal·lació participativa dels professors/es de
l’Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts, una experiència
amb la que reflexionar sobre la profunditat de la dona, i la
contemplació de les creacions dels alumnes de ceràmica
de la mateixa institució que estava situada al pati interior del
Castell de Juvinyà.

Magnífiques intervencions de Laura Borràs i
Mariona Comellas al Dia de la Dona de Sant
Joan les Fonts
Des de fa anys el municipi de Sant Joan les Fonts celebra el Dia
Internacional de la Dona amb diferents activitats adreçades a
tothom. Darrerament només es duia a terme el Sopar de Dones
que s’organitzava des del PIS9, però en algunes ocasions des
del Castell ja s’havia realitzat un programa d’activitats, on es
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El Casal d’Avis de Sant Joan les Fonts participa al dinar de la FATEC a la Deu
La Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya de
les comarques gironines, va celebrar el dia Internacional de
la Dona dinant al Restaurant la Deu amb 610 participants. Un
total de 19 membres del Casal d’Avis de Sant Joan les Fonts
varen assistir a l’acte.

La primera calçotada del Casal d’Avis de Sant
Joan les Fonts aplega 40 participants

Bisbat, amb només 120 capellans en actiu per les més de 400
parròquies existents, tot i que també va explicar que gràcies
als voluntaris que actuen per ajudar als capellans poden
solucionar amb èxit la problemàtica.
Un cop acabada la missa, l’Alcalde va acompanyar la comitiva
a visitar l’antiga Rectoria, mostrant el projecte de jardins de
flors als patis de les monges i realitzant una visita al punt més
estratègic del municipi; la zona del Boscarró, on hi trobem la
ruta de les colades de lava, el molí fondo i la última troballa de
gran rellevància; l’únic blíster volcànic de la península ibèrica
descobert fa pocs dies a la zona.

El passat dissabte 5 de març el Casal d’Avis de Sant Joan les
Fonts va celebrar la seva primera calçotada, amb més de 40
assistents i un ambient fantàstic on es van repartir 400 calçots
i carn a la brasa, acompanyat de pastís de llimona.
Tot seguit es va fer baixar l’àpat amb ball i un bon repertori
d‘acudits per part de tots els assistents.

L’Assamblea anual MIFAS es realitza a Sant
Joan les Fonts

El Bisbe de Girona realitza la Visita Pastoral
a Sant Joan les Fonts
El diumenge 28 de febrer, el Mons. Francesc Pardo, Bisbe de
Girona, va visitat l’església parroquial de Sant Joan les Fonts,
en el marc de visites que està duent a terme a l’Arxiprestat de
l’Alt Fluvià.
El Mossèn Miquel va realitzar una explicació presentant les
tasques que es duen a terme, com ara l’horari de les misses,
la Cataquesi i les atencions personals per atendre a tothom de
les parròquies del Capsacosta, els divendres de 19 h a 21 h al
despatx de la Canya.
El Sr. Joan Espona, alcalde del municipi, i la seva esposa
presidiren la cerimònia des del primer banc de l’església.
La missa va prosseguir amb tots els assistents, i a l’hora
de l’homilia, el Sr. Bisbe va exposar el problema que viu el

El passat diumenge 14 de febrer el Grup Mifas Delegació de
la Garrotxa va realitzar la seva Assemblea anual a Sant Joan
les Fonts, amb presència del President del grup, el Sr. Albert
Carbonell, el Delegat del Grup Mifas-Garrotxa, el Sr. Josep
Ligero, l’alcalde del muncipi, el Sr. Joan Espona i el Sr. Josep
Berga de l’Ajuntament d’Olot.
En l’Assemblea, la junta i els socis van fer un balanç de les
activitats 2015, es va repassar l’estat de comptes, exposant
els nous projectes i alhora es van escollir els 8 compromisaris
per l’Assemblea General de Mifas.

Descobertes a Sant Joan les Fonts unes formacions volcàniques inèdites a la Garrotxa.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts van presentar unes
formacions volcàniques inèdites fins ara a la Garrotxa,
localitzades a les colades de lava del Boscarró i el Molí Fondo.
Es tracta d’una superfície d’unes 5 hectàrees catalogada com
a Afloraments d’Interès Geològic pel Pla especial de la Zona
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Volcànica de la Garrotxa. Les noves formacions es localitzen
en una colada de lava dipositada en aquest indret fa 150.000
anys, situada entre una d’uns 700.000 anys d’antiguitat i una
altra de 130.000 anys.
Aquestes colades presenten morfologies excepcionals i hàbits
columnars perfectament formats. La troballa presentada es
coneix com a blíster. Són antics túnels de lava que la colada
va crear en fluir per aquesta zona, ara reomplerts per basalt o
restes de sediment. La sobrepressió de la gran quantitat de
lava que hi va circular va provocar una deformació, o blíster, en
el sostre dels túnels, generant petits túmuls a la colada.
L’erosió del riu Fluvià a la colada de lava del Molí Fondo ha
deixat al descobert aquestes formacions úniques a tota la
zona volcànica de la Garrotxa.
L’Ajuntament i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa continuaran les tasques de millora i adequació
d’aquesta zona per a permetre l’observació dels blísters. Fins
ara s’han netejat les cingleres, s’ha millorat l’espai del mirador,
s’ha adequat un espai per al públic que visita les colades i
s’han millorat els accessos per a vianants. Aquestes actuacions
han configurat un espai científic, pedagògic i turístic més
accessible i visible. La troballa d’aquestes formacions donarà
un valor afegit a la singularitat d’aquest espai.
Alhora, aquest espai esdevé un fantàstic mirador sobre el riu
Fluvià, des d’on es poden observar les tres colades procedents
de grans erupcions registrades històricament.
L’aposta pel turisme de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts
ha aconseguit incrementar exponencialment el nombre de
visitants des del 2011, arribant a un augment del 38% del
2014 al 2015. L’obertura de la nova Oficina de Turisme en un
punt neuràlgic del municipi ha triplicat els usuaris del servei,
oferint un tracte més proper i millorant la qualitat de l’atenció.
El tipus de públic que visita el municipi és majoritàriament
català, de caràcter familiar i s’interessa especialment per La
Ruta de les 3 colades, dins la qual destaquen els espais del
Molí Fondo i del Boscarró.

El grup de teatre de Sant Joan les Fonts es
reinventa sota el nom de “Tres Colades” i
estrena amb èxit una obra de creació propia

El passat 2015 el grup de teatre del municipi va assumir
un canvi de direcció, una entrada d’aire fresc que va anar
acompanyat d’un nou nom per al grup, d’una nova imatge
gràfica i d’una obra de creació pròpia.
La voluntat de la companyia és seguir treballant dins el món
del teatre amateur, però amb obres noves, mai vistes, on
l’originalitat i el dinamisme s’encomanin al públic assistent. Es
seguirà presentant comèdies, però també s’aniran introduint
obres amb un toc seriós, iròniques i de suspens que puguin
alternar escenes còmiques amb moments d’intriga, buscant
l’atenció del públic assistent amb altres recursos que el
somriure. Es pretén seguir treballant dins el teatre de proximitat
i accessible a tots els públics.
La companyia, a partir d’aquest 2016, s’anomena TRES
COLADES, un nom que fa referència al patrimoni geològic de
Sant Joan les Fonts i és un símbol d’identitat única i singular.
L’estrena de la nova obra titulada “El Geriàtric”, va ser tot u èxit
en el decurs de la Festa del Roser.

Cavalcada Reial de Sant Joan les Fonts
El dimarts 5 de gener, els Reis Mags varen visitar el municipi
de Sant Joan les Fonts en la tradicional Cavalcada Reial,
baixant des de la muntanya de Vivers, la ruta va començar per
la Residència Torreblanca, on van oferir caramels i mandarines
als avis i àvies.
Seguidament la cavalcada va prosseguir, malgrat la pluja, des
del Pont Medieval on els nens i nenes, amb els fanalets els van
esperar.
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La ruta va continuar pels carrers principals de Sant Joan les
Fonts fins al Monestir, on els tres Reis van adorar al nen Jesús
i van dedicar unes paraules a tots els assistents. Seguidament
els Reis es van adreçar fins al Pavelló del municipi on, asseguts
als trons, van rebre a tots els nens i nenes. Mentrestant els
patges reials van repartir coca i xocolata, i es va dur a terme
el tradicional Concurs de Fanalets, organitzat per l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament, que va repartir obsequis per a tots
els participants, i cinc premis especials als millors fanalets, en
les diferents categories d’edat.

cinc millors de l’any.
L’obra Somnis es pot adquirir per només 9 euros a través
de la plataforma d’Amazon, tant en català com en castellà, i
tots els beneficis van destinats a l’ajut infantil via Médicos sin
Fronteras.

Promoció nadalenca de l’Associació de
Comerciants

Joan Llensa nominat als Premis Ictineu 2016
Com ja és habitual cada any, la SCCFF (Societat Catalana
de la Ciència Ficció i Terror) convoca els premis Ictineu per
homenatjar i escollir les millors obres literàries de gènere
fantàstic inèdites publicades l’any anterior en llengua catalana,
les diferents categories són: Millor novel·la escrita en català,
Millor novel·la traduïda al català, Millor relat escrit en català, i
Millor relat traduït al català.
L’escriptor santjoanenc Joan Llensa opta a la categoria de
Millor relat escrit en català per l’obra Vora el riu, publicada dins
l’antologia Somnis, un llibre solidari que reuneix més de vint
autors de primera línia, il·lustradors i artistes sota el segell de
l’Editorial Otros Mundos.

Aquest any l’associació de comerciants per la campanya de
Nadal va obsequiar a totes aquelles persones que van comprar
en algun dels establiments de l’associació en unes butlletes
per poder participar en el sorteig d’alguns lots de Nadal.
I con ja fan durant 9 anys, el dia 19 de desembre es va dur a
terme el 9è Caliu Nadalenc amb la tradicional cagada del tió,
que l’associació té instal·lat a la plaça durant tot el Nadal.
Aquest any tots els nens participants que van ser uns 250,
van poder gaudir de la fabricació del seu propi ninot de neu, i
seguidament de la cagada del tió.
Aquesta activitat està adreçada els infants de fins a 10 anys,
amb l’aportació de només 3€, que van destinats íntegrament
a la Marató de Tv3
Per acabar, tots els assistents van poder gaudir d’una
xocolatada amb coca.
El proper Caliu Nadalenc ja serà el número 10 i per tal de
celebrar-ho com cal, l’Associació ja té previst alguna sospresa
per tots els nens i nenes.

Com ve sent habitual en la seva obra, Llensa ens presenta
una trama de ficció on la màgia es barreja amb la realitat per
fer-nos creure en allò que considerem impossible. Una historia
ambientada al Molí Fondo de Sant Joan les Fonts durant la
nit més màgica de l’any, on viurem l’apassionat somni d’amor
entre un veí del poble i un ésser mític del folklore català.
Tot i l’idíl·lic del relat, l’empremta personal de l’autor queda
ben patent en el lector un cop acabada la lectura, i de ben
segur, no deixarà a ningú indiferent.
Ara només queda esperar que Llensa superi la primera
eliminatòria i es col·loqui a la final com ja va succeir l’any 2014,
en que el seu relat Jo ho escriuré va quedar posicionat dels
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NOTÍCIES
Farners Llach finalista al X Premi Sambori
Òmnium, de la demarcació Alt Ter-Garrotxa.
La santjoanenca Farners Llach, alumna del CEIP Castanyer
de Sant Joan les Fonts, va guanyar el segon premi del Cicle
Inicial de Primària dels premis Sambori, celebrat el 20 de març
a Torelló, amb el títol Un desastre molt gran. Es dóna el cas
que va ser l’única representant finalista de l’Escola Castanyer.
Prèviament, la Farners ja havia quedat segona als XLII Premis
literaris infantil i juvenil de la Garrotxa Òmnium dins la categoria
“1er i 2on de Primària”. Així doncs, la redacció ha estat
doblement premiada, primer a la Garrotxa i posteriorment a
nivell nacional.
Dels premis Sambori, en total, varen resultar premiats 7
alumnes de la Garrotxa. El guardó és un premi de narrativa en
català organitzat dirigit als alumnes de primària, secundària i
batxillerat de tots els Països Catalans que té com a objectius
promoure la participació en un projecte comú i difondre l’ús
del català dins de l’àmbit escolar, tot incentivant la imaginació,
la creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en
cadascun dels centres.
A continuació us convidem a llegir el seu treball. Felicitats
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ÀREA BÀSICA DE SALUT
Aquest estiu estiguem preparats.
Evitem el cop de calor
Des de fa molts anys es coneixen els efectes negatius que
l’elevació de la temperatura pot tenir en la salut de les persones,
sobretot en les persones més grans i les que pateixen algunes
malalties cròniques.
Hi ha estudis que demostren que amb una elevació important
i sostinguda de la temperatura, la mortalitat pot augmentar
entre un 12 i un 40% en els països rics.
L’estiu de l’any 2003 va ser molt calorós a tota Europa i es
va observar un augment important de la mortalitat a molts
països, entre ells el nostre. A Catalunya es va superar en 53%
la mortalitat en relació al mateix període de l’any anterior. Fruit
d’aquesta experiència el 2004 es va crear el Pla d’Actuació
per prevenir els efectes de les Onades de Calor sobre la salut,
que com cada any s’ha activat el dia 1 de juny.

Ens ha de preocupar si comencem a trobar-nos malament,
amb cansament, debilitat, marejats o a tenir mal de cap, doncs
poden ser els primers símptomes abans d’un cop de calor.
Si l’exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es
pot patir un cop de calor, que pot ser molt greu. Hi ha alguns
símptomes que ens poden alertar que algú l’està patint com
ara temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa,
convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant
d’aquests símptomes, traslladeu la persona a un indret més
fresc, doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la. I aviseu urgentment
els serveis sanitaris (061).
Com sempre el millor que podem fer per evitar arribar a
aquesta situació és seguir els consells que trobareu a la
imatge següent

Els objectius d’aquest pla són actualitzar el registre de les
persones fràgils de la nostra població i coordinar les actuacions
dels diferents sectors per poder informar i sensibilitzar alhora
que fer un seguiment de les persones amb risc.
Quan estiguem al sol cal estar molt atents als símptomes que
ens poden fer pensar que comencem a superar la nostra
capacitat d’adaptació a la calor.

I si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, mireu de visitarlos un cop al dia, ajudeu-los a seguir aquests consells i en cas
de dubte parleu amb els professionals de la salut que en són
responsables.
Informeu-vos bé, cal conèixer els horaris dels centres d’atenció
primària que teniu més a prop, tant del vostre municipi com del
lloc on aneu de vacances. Recordeu que el 061 és el número
del CatSalut Respon, que us pot atendre diàriament, durant
les 24 hores. Us poden donar consells de salut, indicar-vos els
centres sanitaris més propers o, si és necessari, activar una
atenció domiciliària. Recordeu que a les oficines de farmàcia
podeu obtenir informació sobre com es poden evitar els

Les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen
una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi,
etc.) necessaris per a l’organisme. Aquest fet pot agreujar
una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament.
Per això és molt important beure molta aigua, sobretot els
infants i les persones grans. És recomanable avançar-se a la
set en tot moment. Beure aigua i sucs de fruita, les begudes
alcohòliques s’han d’evitar així com els menjars molt calents i
els que aporten moltes calories.

problemes causats per la calor.
Seguiu les prediccions meteorològiques que us puguin
anticipar els dies més calorosos. http://www.meteo.cat/
servmet/prediccio/mtermini/cat/index.html i si teniu qualsevol
dubte, acudiu amb anticipació als professionals sanitaris i
socials per prevenir els possibles problemes per a la vostra
salut.
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ENTITATS i EQUIPAMENTS MUNICIPALS
El cap de setmana del 18 i 19 de juny s’obre
una temporada d’estiu més, la piscina del
Club Poliesportiu Santjoanenc, amb un
primer cap de setmana de portes obertes
per a socis i no socis.
Una temporada més —i en van moltes des del 1971— en que
es va inaugurar, el Club obre als socis i al públic en general,
les instal·lacions de la piscina. Fa 45 anys, es va iniciar el Club
amb 64 socis, i a dia d’avui estem estabilitzats al voltant dels
900. Durant tots aquests anys d’història, s’han portat a terme
diverses obres de millora en la instal·lació, amb important
menció a la que es va fer fa uns 10-12 anys, quan es féu nova
la zona de vestidors, bar i local social. Amb la remodelació que
s’està duent a terme de la zona de bany, iniciada fa uns 3 anys,
ens permetrà deixar la piscina del Club com una instal·lació
moderna, funcional i un orgull per a tots nosaltres.
Aquesta remodelació o transformació de les instal·lacions de
la piscina en que estem immersos, formen part d’un projecte
global aprovat en junta extraordinària entre els socis del club
i l’Ajuntament, amb un cost total de 763.000 €, dels quals
41.000 € han estat aportats pels socis en forma de derrama,
i la resta arriben mitjançant subvencions i d’ajuts del propi
Ajuntament.
En la 1a temporada d’inici de la remodelació, es va fer nova
la piscina petita, el qual va permetre que els nostres petits
gaudissin d’una millor qualitat d’aigua, a part que visualment
ja començà a donar una idea de com quedarà tot el projecte
un cop acabat.
En la 2a temporada, es van acabar les construccions de les
noves sales de màquines, junt als dipòsits de compensació de
la piscina gran, la qual ens comporta un increment important
de la zona de platja.
Actualment estem en la 3a temporada, dins la qual es pretén
instal·lar tota la maquinària nova de depuració i recirculació
de la piscina gran, de manera que ja només ens quedarà
transformar la piscina gran en una piscina nova d’aspecte
similar a la petita, aquesta darrera fase es portarà a terme
probablement entre la tardor i la primavera del curs 20172018.
Aquesta temporada estrenem una zona de platja més gran i
neta, i des del Club hem aprofitat per invertir en canviar els
antics para-sols per una combinació d’arbres, nous parasols i pèrgoles, així com en millorar l’aspecte general de la
zona. Llàstima que les obres de canalització de l’aigua de la
piscina gran a la nova zona de maquinària, s’hagi fet durant
el maig, enlloc d’uns mesos abans; ja que d’aquesta manera,
ara tindríem una zona de platja impecable. Caldrà una xic de
paciència per part del soci, fins que de nou creixi la gespa.
Per acabar, quatre números. Una família de 2 adults i 2 nens,
socis del Club, paguen una quota anual de 150 €. El cost mitjà
d’entrada a la majoria de piscines públiques de la comarca
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es de 5 €/persona i dia, per tant, si aquesta família va a la
piscina un mínim de 8 vegades en tot l’estiu, ja tenen la quota
amortitzada. Si tenim en compte que per ser socis, els nens
tenen descomptes en la pràctica del esports que es pot dur a
terme al club (futbol, basquet, natació), a un promig de 45€/
nen i temporada; en el moment que els dos nens practiquin
algun esport al club, la quota anual d’aquesta família quedarà
amortitzada en anar a la piscina un mínim de 3 dies en tota la
temporada.
Des de la Directiva del Club, no ens queda més que desitjar-vos
bon estiu, i que gaudiu de la vostra –nostra– de tots, piscina.

ENTITATS i EQUIPAMENTS MUNICIPALS
A. E. La Canya
L’equip d’Alevins B de la A.E La Canya s’ha proclamat campió de lliga amb un empat com a pitjor resultat dels partits disputats.
La propera temporada jugarem a Primera Divisió, tot un orgull per un club com el nostre.

A banda dels bons resultats de la lliga, també anem a tornejos i
partits amb clubs com l’Espanyol, a continuació un petit resum
dels nostres resultats:
Els 2 equips de Benjamins i els 2 equips d’Alevins, el dissabte
16/04/16 varen anar a jugar a les instal·lacions del Real Club
Deportivo Espanyol de Barcelona amb els següents resultats:
Espanyol – 2 – Benjamí B La Canya 7
Espanyol – 1 – Benjamí A La Canya 8
Espanyol – 0 – Aleví B La Canya 8
Espanyol – 3 – Aleví A La Canya
També hem fet activitats com els entrenaments/campus pels
nostres jugadors per Setmana Santa i Nadal.
Fer esment especial a les nostres Quines amb una gran
afluència de gent, fa molt de goig veure la sala plena per
passar una bona estona amb familiar i amics.
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ENTITATS i EQUIPAMENTS MUNICIPALS
L’escola de Belles Arts
Fa trenta-vuit anys el Sr. Pere Ventura i Julià va tenir la iniciativa
de crear l’Escola de Belles Arts, conjuntament amb en Jordi
Rubió i en Joan Granados Llimona. També va comptar amb la
col·laboració, del que en aquell moment era l’alcalde de Sant
Joan les Fonts, el Sr. Jordi Sucarrats.
Gràcies a tots ells, a dia d’avui, podem dir que vivim la
continuïtat d’aquesta escola.
Donada l’existència de l’Escola de Belles Arts d’Olot, poca
gent creia que es pogués aspirar a molt. Però el poble de Sant
Joan, com ha fet i fa sempre en totes les seves iniciatives, va
aspirar al més alt i en aquests moments, podem dir, que és una
escola amb renom dins la comarca de la Garrotxa.
Cal agrair a la Sra. Imma Ras, exdirectora de l’escola, tot
l’esforç que ha dut a terme aquests últims 10 anys per mantenir
el centre obert en els anys de crisi que hem patit, i que han
ressentit tot l’equip tècnic amb una davallada considerable
d’alumnes, però, que no ha aconseguit ensorrar el projecte,
ans al contrari, sinó que n’ha sortit més enfortit i amb la
il·lusió de mantenir l’ensenyament artístic i ampliar l’oferta que
s’ofereix any rere any.
Aquest curs 2015-2016 ha estat un any de transició, canvi
de direcció i renovació d’una part del professorat. Amb molt
d’entusiasme aquest equip de persones, conjuntament amb
la col·laboració de l’actual equip de govern de l’Ajuntament,
liderat pel Sr. Joan Espona, i acompanyats en tot moment
de la col·laboració de la regidora de la nostra àrea, la Sra.
Helena Dorca. Recentment s’han dut a terme tasques de
millora a les aules i a l’edifici on estem ubicats al costat de
l’església parroquial. Així doncs, podem afirmar que l’escola
està preparada per afrontar aquesta nova etapa que comença
i esperem, pugui tenir tant d’èxit com l’anterior.
Aquest curs hem començat a impartir tallers de còmic i
il·lustració infantil que porta a terme el Professor Miquel Alari.
També hem ofert el taller d’escriptura creativa, impartit pel
professor Albert Grabulosa. Un taller, que només havia de durar
10 sessions i ha anat evolucionant fins a durar pràcticament tot
el curs. El mencionem, perquè ens sentim molt orgullosos. Ha
estat la primera vegada, que a la comarca s’ha dut a terme un
curs com aquest (per accedir a aquest tipus de tallers calia
anar a Girona). Això ens ha donat peu a convidar a la Sra. Laura
Borràs, directora de l’Institut de les Lletres Catalanes que, en
el dia de la dona, ens va fer gaudir d’una conferència sobre el
paisatge i la literatura titulat: “Quant la natura ens murmura”.
Un dels cursos que més èxit ha tingut aquest any, ha estat el
curs de ceràmica impartit per la professora Rosa Oliver, que
també ha permès crear un taller específic de joieria.
Un dels clàssics de l’escola és el taller de Restauració de
Mobles fet per la professora Dolors Vilaplana, que aquest any
s’ha hagut de repetir dues vegades per petició de l’alumnat.
Un altre clàssic, ha estat el curs de Fotografia que imparteix
des de fa molts anys, el professor Àlvar Farré. Aquest, també va
dur a terme un monogràfic per tal de poder conèixer les noves
màquines fotogràfiques i poder-ne treure tot el profit.
Com molt bé sabeu tot l’any tenim classes de pintura i dibuix
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per a adults que actualment imparteix el professor Arnau
Bielsa, i un dia a la setmana tenim model al natural.
La professora Maria Àngels Massegur porta les classes de
dibuix, pintura i plàstica dels més petits de l’escola el Castanyer
que s’imparteixen de 7 a 8 del vespre i els tallers que es fan
a l’escola. Gaudim d’un acord amb l’AMIPA de l’escola el
Castanyer pels alumnes que volen fer extraescolars artístiques,
que consisteix en recollir els alumnes a la sortida de l’escola el
Castanyer i portar-los a l’escola de Belles Arts on fan una hora
i mitja d’activitats artístiques.
Al llarg de l’any, col·laborem amb les activitats, que des de
l’Ajuntament ens demanen. Com ara la Fira de la Bruixeria, el
dia de la Dona, Sant Joan les Flors, la Festa del Roser i per la
Festa Major. Aquesta última, per primera vegada col·laborarem
amb el Casal d’estiu, realitzant tallers artístics que aniran a
càrrec del professor Arnau Bielsa.
També és important mencionar els concursos que es fan des
de l’escola, dos d’infantils i un d’adults. Els infantils amb el
concurs de nadales i pintura jove i el de fotografia per adults
que es porta a terme per la Festa Major amb la col·laboració
d’empresaris de la comarca i de la Fundació A. Bosch (Noel
Alimentaria, S.A.U.)
I perquè tot això funcioni i tiri endavant, a part dels professors
i els alumnes, també en formen part de l’equip la Sra. Nuria
Bartrina com a directora i la Nuri Plana com Administrativa.
Tots els que formem part d’aquest equip estem convençuts
que l’art no és només per fer-la en el temps lliure, sinó que l’art
és el que ens fa lliures.

ESCOLA CASTANYER

Treball cooperatiu a l’escola
Castanyer
Un any més l’escola Castanyer ha col·laborat amb el poble per
decorar un dels espais de “Sant Joan en flor”.
El nostre muntatge consistia en fer unes flors de fusta, pintarles i cobrir-les amb taps de plàstic.
Vam demanar la col·laboració de les famílies per fer la recollida
dels taps i vam quedar gratament sorpresos de la gran quantitat
que en van portar.
Un cop vam tenir tot el material a punt (classificació de taps per
colors i pintada de flors), els alumnes van fer grups de diferents
edats i es va organitzar un taller d’enganxada de taps seguint
el disseny que cada grup s’havia fet.
Segur que us agradarà veure una mica tot el procés que hem
seguit. Aquí us deixem una mostra.
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COL·LABORACIONS
per Maria Vidal

Localitzades a Sant Joan les Fonts, unes
formacions volcàniques inèdites a la Garrotxa
Quan caminem per antics camins recuperats, per les noves
rutes senyalitzades, per racons amagats, per muntanyes i
boscos, per prats i camps, per un entorn privilegiat, és quan
més ens adonem de la singularitat d’una terra que, no només
gaudeix d’un important patrimoni cultural, sinó també natural.
Sant Joan les Fonts ha estat marcat en el passat per un
conjunt de fenòmens geològics volcànics que van transformar
el seu paisatge. Aquesta transformació és el que li proporciona
aquesta singularitat tan excepcional en comparació de la resta
de territoris garrotxins.
A l’espai del Molí Fondo – Boscarró amb 700.000 anys
d’antiguitat es va dipositar un riu de lava, provinent de volcans
situats a Batet, que va transformar totalment l’entorn fluvial en
aquest sector. Ara fa uns 150.000 anys una segona colada de
lava arribava al mateix espai, dipositant-se sobre l’anterior. La
tercera colada, i també la més recent, va arribar al mateix indret
ara fa uns 130.000 anys provinent del volcà Garrinada d’Olot.
Aquesta tercera és la que es pot veure amb més detall a la
zona del Boscarró.

del riu Fluvià al Molí Fondo ha deixat al descobert aquestes
formacions úniques a la zona volcànica de la Garrotxa i part de
la Península Ibèrica. Altres espais on també es poden apreciar
aquestes formacions són a Lanzarote i a Irlanda a l’espai
conegut com la calçada del gegant.
Aquest espai mereixia un tractament especial, tant en la seva
protecció i conservació, com en la seva interpretació i, per això,
des d’aquest estiu l’espai Molí Fondo – Boscarró oferirà un
recorregut d’interpretació lliure per conèixer, amb més detall,
aquest fenomen volcànic. A més, les persones que s’adrecin a
l’Oficina de turisme podran sol·licitar unes maletes didàctiques
per fer el recorregut en família on, a partir d’unes activitats,
es podrà completar la informació que s’oferirà als plafons de
la ruta. Aquestes novetats i millores són molt importants per
poder dur a terme una gestió més controlada de l’espai.
Maria Vidal
Article – El nou espai d’interpretació de la zona Boscarró –
Molí Fondo.
Juny 2016

El conjunt de les tres colades de lava dóna lloc a un espai
d’unes 5 hectàrees catalogada com a Afloraments d’Interès
Geològic pel Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Aquestes colades presenten morfologies excepcionals i hàbits
columnars perfectament formats. La seva singularitat està
en la possibilitat de poder observar-les en un mateix espai
solapades entre elles.
Concretament a la segona de les tres colades és on s’ha
identificat un túnel de lava que la colada va crear en fluir per
aquesta zona. La sobrepressió de la gran quantitat de lava
que hi va circular va provocar una deformació, o blíster, en el
sostre dels túnels, generant petits túmuls a la colada. L’erosió

CENTRE DE
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Tel. 972 29 11 61
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17857 Sant Joan les Fonts
Horari d’oficina: dimarts i divendres de 17 h a 21 h.
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COL·LABORACIONS
per Xavier Valeri

Les claus i els monjos dels monestir
Fa temps que les claus són un element important per la
tranquil·litat. Bé que ho representa sant Pere amb les claus del
cel a la mà. Un sant Pere, del qual encara se’n conserva una
pintura medieval al monestir de Sant Joan les Fonts. Al monestir vivien el prior, un o dos monjos, el rector de la parròquia
i algun altre clergue. El prior era nomenat des del monestir
de Sant Víctor de Marsella i estava obligat a enviar rendes a
l’abadia mare, Sant Víctor de Marsella. Les rendes i el necessari per viure ell i els monjos ho obtenien dels cultius propis.
Els monjos es feien el vi, l’oli, el pa, la cera i tot el que podien.
La resta l’obtenien dels drets sobre els masos de la rodalia.
Cobraven delmes (la desena part de la collita), les primícies (la
primera part de tot) i cobraven sobre els productes llavors principals. A més d’aliments, els pagesos havien de procurar un
bou i utillatges perquè els monjos poguessin llaurar els camps
propis. Els monjos no havien de donar res a canvi, perquè tenien drets feudals sobre els pagesos. Uns drets que els havien
estat atorgats pels senyors feudals del territori (els vescomtes
de Bas) a canvi que resessin per ells i intercedissin davant Déu
perquè els perdonés els pecats.
El monestir convivia amb la parròquia, la qual donava serveis
espirituals als pagesos. Procuraven per les seves ànimes a través de la parròquia que era uns ens amb separació jurídica del
monestir. És a dir, el rector i els monjos convivien, però el que
era de la parròquia no era del monestir i a la inversa. Tot plegat representava un control molt estricte de tots els béns que
només s’aconseguia en tancar-ho tot amb pany i clau. És més
tancar-ho tot era quasi una qüestió de supervivència.
Un dia, vaig llegir l’inventari del monestir. Un text del segle XV
(l’original no) i em va quedar demostrat que tot ho tancaven
amb clau: la cuina major, la menor, el celler, la tina, el rebost,
el saler els mobles i l’estable... Absolutament tot. I, qui tenia la
clau? doncs, el prior. Penso en un monjo que demana: «Puc
entrar a la cuina menor?». I el prior l’acompanya fins a la cuina
i l’obre. Ho guardaven tot molt bé i perquè ningú pogués fer
trampes ho mesuraven amb balances i quartons (cortó).
L’inventari és a la pàgina 105 del Volum II d’articles i treballs
de Francesc Caula. Conté els mobles i els atuells que posseïen
els monjos el 2 de febrer del 1423. És la data en la qual el prior
Guillem de Sant Joan va concedir el monestir a Pere de Mata,
monjo de Sant Pere de Besalú per 40 lliures de Barcelona.
Comença: <Primer: les portes del portal major del dit monestir
ab llur forrellat i amb les panys claus i cadenes>. Segueix <en
les portes foranes del portal major del dit monestir, les portes
ab llur forrellats i ab panys i claus. Segueix: <en la cuina
major del dit monestir, una taula gran i dos bancs de poc valor.
Segueix: <una cella bugania de poc valor>.

Com hem vist, totes les portes duien panys i les principals cadenes. A la cuina hi ha un element que ara desconeixem. Una
cella bugania. Cella és una cel·la. És a dir, és un clos tancat.
Bugania ve del llatí clàssic BUGONIA. Així la cella bugania era
un tancat d’elements relacionats amb els bous. A partir d’aquí
pot haver-hi hipòtesis.
Segueix: <en la despensa una pedra o pica oliera, la qual —
segons es diu— és de la part del dit priorat>. És una peça de
pedra amb una curvatura en buit al mig per guardar l’oli. L’oli
servia per amanir i també era el combustible que donava llum
a les llànties. Hi havia un impost per l’oli. Continua: <dos serinis sense coberts> Segueix: <un serini que és de la dita obra>.
Els serinis eren recipients que servien per recollir o guardar
la cera. En l’època medieval la cera era molt valuosa. Per això
la gent pagava una taxa en cera. Continua: <uns hostiers que
són de la dita obra, segons es diu. Els hostiers eren capses per
guardar les hòsties sense consagrar. La dita obra fa referència
al temple. Segueix: <unes balances de fusta ab calastró de
fusta, ab una pedra de pes de 3 lliures>. El calastró és la palanca mòbil que forma part de la balança i que du penjat un
plat a cada cap. Segueix: un molí de pedra trencat de moldre
moscaye. Moscaye era una varietat de blat medieval. Segueix:
<en la cambra nova dos bancs>. Segueix: En el celler una tina
de colar 30 somardes de vi, vayells per vi, etc. La tina era el
recipient de colar el vi, la somarda era una mesura i els vayells
eren bots cilíndrics grossos.
A continuació segueix la llista dels objectes nous adquirits
pel prior Guillem de Sant Joan. Primer: <una colgue nova ab
baules de fofre ab solers de barres de fusta>. La colgue era
una plataforma amb barres per penjar coses. Les baules de
fofre eren anelles del llatí vulgar Balda. Fofre vol dir posar del
llatí vulgar futuere. Els solers vénen del llatí clàssic SOLLERS i
volen dir enginys a la part baixa. Ens hem d’imaginar una plataforma amb barres (colgue), amb anelles (baules de fofre), de
les quals pengen enginys (solers), on enganxar els estris. Segueix: <un faristol petit de tenir llibres>. Item: un paner de vergues ab el seu cobertor de vergues, nou en la cambra nova>
<El paner és el recipient fet per contenir pa i vergues significa
el material del qual està fet el paner: branques .
Segueix: una clau de la porta de dita cambra nova. Una taula
gran d’arbre, ab les seves petjes, que hi ha a la sala major.
Petges significa senyals. Segueix: <un banc>, <un altre banc>.
<dues portes noves de la finestra de dita sala>, <una colgue
nova, sense bauls ab les soleis de barres. Seria una plataforma de penjar, sense caixes, amb enginys de barres a la part
baixa,
Segueix: una uxa nova ab el seu pany i clau, en el qual es
guarden els encartaments del monestir. La uxa era una caixa,
similar a un cofre, que es sostenia sobre quatre peus de fer-
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ro. Ve del llatí medieval HUTICA. Els encartaments eren les
escriptures. Segueix: <una taula petita o adreçador>. Servia
per igualar, <dos bancs>, <dues pals de fusta, que són en la
cambra pintada>. Segueix: <la clau de la porta de la casa de la
tina major>. Era el clos de la tina major.

de la cambra de l’estable>. Segueix: <una olla de coure, dos
cortons i una paella>. El cortons eren per mesurar l’oli.
Van ser testimonis Jaume Roca (capellà), Pere Maurini (prevere establert al priorat) i Pere Poch de Gams.

Segueix: <dues claus de la porta que davalla al saler>. El saler
era per contenir sal. La sal era un producte de primera necessitat i com a tal estava sotmès a impostos, <dues botes noves
de mallals>, <un banc>, <una pastera ab son cobertor i capitells, les quals coses són a la cuina major>. La pastera era el
recipient de pastar la farina.

Josep Moran i Joan Rabella Diccionari Etimològic Manual.
Diccionari Llatí-català. Enciclopèdia Catalana.
Dicccionari català-valencià-balear. Institut d’Estudis Catalans.
Editorial Moll.

Segueix: <un buch gran per tenir sal>. El buch era un tancat
de parets. Segueix: una post nova fermada a la paret, per tenir
escudelles, que és en dita cuina menor, que és prop del portal
de Sant Miquel. La post era una peça de fusta de la qual penjaven plats i recipients per menjar. Segueix: la porta nova del
portal de la predita cuina, que entra en la cavitat de l’estable>,
<una colgue nova que hi ha en la cambra de l’estable, ab les
solers de fusta ab pays>. Es tracta d’una barra amb enginys
per penjar-hi estris. Segueix: <el forrellat de la porta forana
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ELS VIATGES D’EN QUIM
per Joaquim Ferrer

Un recorregut per la Ruta
Nacional 40 Argentina

La RN 40 Argentina, forma part de les grans carreteres del
món, com ara la 66 dels Estats Units, anomenada “la mare de
les carreteres”, la carretera d’Alaska... cadascuna d’elles passa per territoris ben diferents, i tenen en comú que són d’una
llargada molt considerable.
Aquesta carretera, que va paral·lela als Andes, uneix La Quiaca
(població argentina, fronterera amb Bolívia), situada a la província de Jujuy, amb el Cabo Vírgenes a la província de Santa
Cruz al sud del país; té un recorregut de 5.194 km i passa per
algunes de les atraccions turístiques més importants del país,
així com pel port de muntanya més alt d’Amèrica: l’Abra del
Acay, de 4.895 m.
Ja feia uns quants anys que coneixia aquesta carretera, fins i
tot n’havia fet algun petit tram en els meus viatges anteriors a
Argentina, però va ser el passat octubre quan, amb dos companys de Roses, en Pep i en Pere, vàrem decidir de recórrer
els aproximadament 1.500 km del tram nord, des de La Quiaca fins a Mendoza.
Un cop dit això us explicaré el viatge:
Arribem a Santiago de Chile a primera hora del matí i recollim
el Subaru 4x4 —prèviament reservat a l’aeroport—, i enfilem la
Nacional 5 xilena cap al nord per anar a buscar l’inici de la RN
40 a La Quiaca, a 2.350 km.
Passem la primera nit a La Serena, on cap a les 6 del matí
vàrem patir un fort tremolor, resultant de la rèplica d’un terratrèmol que feia un parell de setmanes havia patit la regió;
l’endemà ens endinsem al desert d’Atacama, el més àrid del
món, però per sorpresa nostra, havien tingut pluges, i ens trobem un paisatge florit de tons roses, tot el que abarcava la
nostra visió, un fet —ens diuen—, que passa un de cada 10
anys. Fem nit a Antofagasta i las pròximes dues nits a San Pedro de Atacama (2.450 m sobre el nivell del mar), localitat molt
turística, on visitem les estranyes formacions de les muntanyes
preandines del Valle de la Luna, el Valle de la Muerte i el Salar
de Atacama, el primer d’una sèrie de salars que anirem veient
al llarg del viatge, on tenen el seu hàbitat diferents classes de
flamencs, que ens sobrevolen majestuosament.

Continuem el camí cap a l’est per travessar els Andes, un pèl
neguitosos per veure com anirem del mal d’altura o “apunamiento”, com l’anomenen en aquelles latituds. Passant el primer coll de muntanya el Paso de Jama, a 4.200 m, on hi ha la
frontera entre Xile i Argentina i on fem els tràmits d’aduana i immigració pertinents. Bé, estem un pèl afectats pel mal d’altura,
el cap una mica espès, però res que no es pugui aguantar.
Anem gaudint d’un paisatge de muntanyes pelades i el terra
format per molta greda volcànica de bonics colors i alguns volcans, també llacs o salars d’aigües turquesa que fan un bonic
contrast; hem començat a veure els primers camèlids que ens
aniran acompanyant al llarg del viatge, els guanacos.
Anem baixant pel vessant argentí i ens dirigim a la població
de Purmamarca, on agafem la carretera nacional 9, que ens
portarà a La Quiaca.
Purmamarca es la porta d’entrada a la Quebrada de Humahuaca, que és un canyó profund i estret que conforma una
orografia amb diversitat de colors, i que la carretera ressegueix
al llarg d’un centenar de km. A Purmamarca vàrem recórrer
el Paseo de los Colorados, un camí d’uns 4 km amb vistes al
Cerro de los siete colores, que tal com el nom indica, són unes
muntanyetes de bonics colors passant per diferents tons, del
vermell als verds... després de la visita arribem a Tilcara on
passem la nit.
Tilcara és una població molt turística degut als visitants de la
Quebrada, des d’on es poden fer multitud d’excursions per
conèixer les rodalies, com la que vàrem fer al cerro de Horconal, situat a uns 4.000 m d’altura, i previ pagament d’una petita taxa als indígenes als quals pertany, es pot gaudir d’unes
boniques vistes del Cerro de los 14 colores, això és el que
diu un viatger: “Cuando llegué al mirador tuve que pestañear
repetidas veces porque no podía creer lo que estaba viendo.
Antes de ir miré fotos en internet pero pensé que los colores
estaban un poco resaltados con algún programa de edición.
La realidad me dejó boquiabierta, en parte por la falta de aire
sobre los 4.000 metros de altura y en parte por su belleza.
Cuesta creerlo real. Por un segundo me embargó la sensación
de estar frente al cuadro más grande del mundo”.
Abans de sortir de Tilcara, ens proveïm de fulles i de caramels
de coca perquè, com ens han indicat, ajudaran quan estiguem
en altures de més de 4.000 m, i així va ésser, un bon reforç.
Continuem la carretera fins arribar a La Quiaca, el punt més
al nord del nostre viatge i des d’on anirem cap al sud, a Mendoza, per la Màgica Ruta 40 com s’anomena en el llibre de
Federico Kirbus, un dels que em varen engrescar a fer aquest
viatge.
Vàrem fer nit a La Quiaca, pero abans de marxar vàrem voler
trepitjar el poblet de Villazón, a Bolívia, nomes separat per un
pont, on hi ha la frontera, i ens trobem a La Quiaca, que és una
població apagada, trista, sense ambient; en canvi a Villazon, el
comerç bull per tots els cantons de la ciutat, tot són botigues
i aparadors i una multitud de gent pels carrers. Com que és
molt més barat que a Argentina, hi van molts argentins a comprar per fer negoci.
En sortir de La Quiaca decidim anar a Abra Pampa per agafar la Ruta 40 i enfilar cap al sud, on ens esperen els primers
1.000 km de carretera de terra o “ripio” com en diuen els ar-
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gentins. Ens estem movent per l’altiplà, entre 3.500 i 4.200
m d’altura, ens trobem petites cases de pagès escampades,
on viuen pastors amb els seus petits ramats de vicunyes o
lames. Passem algun petit poblet d’uns 250 habitants, com
ara Coranzuli, on just al moment de travessar la població, ens
sorprèn una processó de gent vestida amb roba de vistosos
colors, una petita banda musical i passejant moltes imatges
religioses, amb el capellà donant la benedicció. En preguntar
què era aquella processó, varen dir-nos que era la celebració
anual del Santo Patrón.
Continuem la pista i a uns 10 km abans d’arribar a San Antonio de los Cobres, ens trobem amb el Viaducto de la Polvorilla,
on transita el Tren de las nubes, avui únicament utilitzat turísticament en un recorregut de 217 km desde Salta (1.187 m),
fins aquest viaducte que es troba a 4.220 m i està construït
amb una estructura de bigues d’acer i té una alçada de 63 m
i una llargada de 223 m, essent un dels ponts ferroviaris més
alts del món.
A San Antonio passarem la nit, aquesta població té uns 5.500
habitants, i és la capital de la comarca de Los Andes, situada
a 3.775 m d’altura.
L’endemà continuem el viatge i a uns 50 km al sud de San Antonio de los Cobres comença la pujada del coll de muntanya
Abra del Acay a 4.895 m, el més alt d’Amèrica i del món, tret
d’un que hi ha als Himalaies (Tibet) a 5.565 m; anem pujant
rodejats d’unes vistes sobre els Andes molt boniques, amb
la sort que ens ha tocat un dia esplèndid i una atmosfera nítida; anem trobant molts ramats de vicunyes i quan som a dalt
veiem un paisatge meravellós en un dia radiant, i tenim sort
dels caramels i la fulla de coca, doncs en aquesta alçada la
densitat de l’aire és a la meitat del que hi ha a nivell del mar.
Continuem el camí i deixant enrere el coll, ens trobem els anomenats Valles Calchaquies, tot un seguit de valls, al llarg d’uns
500 km banyats pel riu Calchaqui. Són unes terres molt fèrtils,
envoltades d’àrides muntanyes, considerades dels llocs més
bonics en el marc dels Andes argentins, pel gran contrast de
colors que formen aquestes valls en el contorn àrid en què es
troben.
A la població de Payogasta ens desviem uns km de la ruta
40 per anar a veure el Parque Nacional de los Cardones, on
hi trobem un territori molt extens ple de “cardones”, que és el
nom local que es dóna a un tipus de cactus, alguns dels quals
tenen altures considerables.
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Tornem a la ruta 40 i de camí cap a Cafayate, on passarem la
nit, travessem la Quebrada de las Flechas, s’anomena “quebrada” a las valls estretes, encaixonades per muntanyes, on
les seves vores cauen de forma abrupta a la vall.
Aquesta “quebrada” té una llargada d’uns 20 km, i com que va
de nord a sud, la travessarem totalment; alguns l’han definida
d’aquesta manera: “Se trata de formaciones rocosas puntiagudas inclinadas que forman estrechos desfiladeros con paredes de 20 m de altura, convirtiéndose en uno de los puntos
turísticos y más atractivos de la ruta nacional 40 mientras se
atraviesan las formaciones, destacan el «paso del Ventisquero» y en especial el «paso de la Flecha», que se asemeja a un
glaciar petrificado de puntas agudas, que fue declarado Monumento Natural de Angastaco por medio de la ley provincial
Nº 6808 en el año 1995”.
L’endemà deixem la població de Cafayate, després d’haver
assaborit un bon vi Torrontes que s’hi produeix, i ja ens trobem
que la Ruta 40 deixa el ripio o pista de terra i ja està asfaltada,
a pocs quilòmetres ens desviem per anar a visitar les ruïnes de
Quilmes, o el Machu Pichu argentí, com l’anomenen. “Son los
restos del mayor asentamiento precolombino en Argentina,
ocupan aproximadamente treinta hectáreas y están ubicadas
al pie del cerro Alto del Rey.”
La Ruta 40 ja s’aparta de les grans muntanyes i nosaltres
anem fent camí cap a Mendoza, on arribarem després de passar una nit a Chilecito.
A Mendoza vàrem anar a sopar a l’Ateneo del Tango, una entitat privada, on precisament aquell dia tenien activitats, i vàrem
ésser molt ben rebuts, gaudint d’un vespre de tangos i milongues, interpretats i ballats per socis de l’entitat, entre els quals
s’hi troben artistes de renom en el món del tango.
L’endemà tornem a l’inici del viatge, Santiago de Chile, per
passar-hi els últims dies.
La carretera que uneix Mendoza amb Santiago de Chile, és el
pas dels Andes més important entre ambdós països, i el més
transitat, el coll on s’hi troba la frontera és el Paso Internacional
los Libertadores, de 3.500 m; doncs bé, el dia abans van patir
una forta nevada que no es veia feia molts anys, i varen haver
de tancar la carretera per la neu acumulada, i això va comportar una acumulació de cotxes i camions impressionant. El dia
que nosaltres hi viatjàvem, varen tornar a obrir, però si el recorregut normal e ntre ambdues ciutats era de 5 hores, nosaltres
amb molta paciència ho vàrem fer en unes 11 h, però al final,
cansats, vàrem arribar a Santiago.
Des de Santiago i com que ens quedaven un parell de dies
per concloure el viatge, vàrem anar a visitar Valparaiso i Viña
del Mar, on vàrem anar a Isla Negra, la casa-museu d’en Pablo
Neruda.
L’últim dia del viatge, a Santiago de Chile, va ésser d’una gran
emotivitat, doncs el mes de setembre de l’any 1973, al cap de
pocs dies del cop d’estat del general Pinochet, Joan Alsina i
Hurtos, jove capellà de Castelló d’Empúries, poble on he passat una part important de la meva vida, va ésser assassinat,
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llavors jo tenia 18 anys.
A través d’un meu amic de Castelló i del seu germà, vaig assabentar-me dels llocs on van passar aquells dramàtics fets que
us explico a continuació:
En Joan Alsina treballava com a cap de personal a l’hospital
San Juan de Dios de Santiago i exercia de capellà a la parròquia de San Ignacio, a San Bernardo, un barri perifèric
de Santiago, el varen matar perquè creia en la Teologia de
l’Alliberament: “és una reflexió teològica que va començar a
Llatinoamèrica després del Concili Vaticà II i la Conferència de
Medellín (Colòmbia, 1968). És la reacció de part de l’Església
Catòlica d’Amèrica Llatina davant de la situació d’opressió i
subdesenvolupament de la majoria de la seva població”, i perquè creia en el socialisme democràtic de Salvador Allende,
per això va ser fitxat com a perillós pel nou règim militar. I el 19
de setembre, vuit dies després del cop d’estat que va enderrocar el president Allende, Alsina va ser detingut quan anava a
l’hospital a treballar i va ser brutalment apallissat.
El soldat de 18 anys que el va assassinar, Nelson Bañados,
després de l’afusellament va dir: “Salimos del Barros Arana en
jeep. Mi capitán conducía y yo iba atrás con Juan. Juan iba esposado y muy pensativo. No me dijo ni una palabra durante el
trayecto ni me dio ningún trabajo cuidarlo. Iba calladito nomás.
Él sabía que lo íbamos a matar porque en el Barros Arana se lo
habíamos comunicado. Al llegar al puente Bulnes, mi capitán
frenó, y yo, como lo hacía con cada uno de los que fusilaba,
me bajé, saqué a Juan del furgón y fui a vendarle los ojos,
pero Juan me dijo: ‘Por favor no me pongas la venda, mátame
de frente porque quiero verte para darte el perdón’. Fue muy
rápido. Recuerdo que levantó su mirada al cielo, hizo un gesto
con las manos, las puso sobre su corazón y movió los labios
como si estuviera rezando y dijo: ‘Padre, perdónalos...’ Yo le
disparé la ráfaga y cayó al tiro. Quería dispararle con la pistola
pero lo hice con la metralleta para que fuera más rápido. El
impacto fue tan fuerte que volteó su cuerpo y prácticamen-
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te cayó solo al Mapocho, yo tuve que darle un empujoncito
nomás. Otros, a veces, caían al piso del puente y había que
levantarlos y echarlos al río. Eran las diez de la noche y de este
fusilamiento no me voy a olvidar nunca jamás”.
Nelson Bañados, va confessar el seu crim al capellà Miquel
Jordà, que va investigar la història de Joan Alsina. Bañados
va ratificar la seva història en el judici per l’assassinat, i més
endavant degut als remordiments es va suïcidar.
Nosaltres vàrem voler anar a veure el pont Bulnes sobre el riu
Mapocho, on el varen afusellar i on al mateix costat del pont
hi ha la plaça Juan Alsina, a la seva memòria i a la d’altres
900 personas que hi varen matar, també hi ha un gran mural
dedicat a ell.
Finalment vàrem anar al cementiri de San Bernardo on hi descansen les seves restes, i d’aquesta manera vàrem acabar un
bonic viatge d’uns 5.000 km per terres andines.
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Redacció

Entrevista a Sílvia Pagés i Neus Verdaguer,
autores del llibre Si no hi ha demà
Després d’un any de feina, el llibre Si no hi ha demà es va
presentar el 23 d’abril al castell de Juvinyà de Sant Joan.
Narra la història de superació de la Sílvia, testimoni que
recorda com va recuperar-se totalment del doble vessament
cerebral que va patir quan tenia 17 anys. El llibre l’escriu
la pròpia protagonista del relat, a més de la Neus, la seva
cosina, que aporta el testimoni viscut per la seva família.
L’exjugador del Barça i actual davanter de l’Stoke City Bojan
Krkic, ha apadrinat el llibre la qual cosa permet destinar tots
els ingressos a l’AFANOC (Associació de Famílies i Amics de
Nens Oncològics de Catalunya), entitat que aquest any ha
rebut la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a la millora
de la qualitat de vida d’infants diagnosticats amb càncer.
Fins ara s’han venut més de 1.000 exemplars que es poden
trobar a a la llibreria de Sant Joan les Fonts, la llibreria de
la Canya, la llibreria Sala, a la Granja del Cacau i al Cacau
Pastisseria. On-line a la botiga de l’AFANOC.
Sílvia i Neus, han passat tres
mesos des de la publicació del
vostre llibre Si no hi ha demà ; us
convidem a fer un primer balanç
d’aquesta experiència editorial tan
personal…

- Sílvia, com ha reaccionat la gent
que ja et coneixia?
Ha estat curiós, perquè llegint Si no hi ha demà tothom ha
descobert una part de mi molt amagada i que sorprèn. Sobretot
les persones que em coneixien, però ni sabien que havia tingut
un vessament cerebral, o ho sabien per sobre perquè un dia els
ho havia comentat, han quedat una mica sorpresos en saber tot
el que he passat i en veure’m com estic actualment.
La veritat és que ha estat sorprenent la rebuda que hem tingut
de tothom. Veure com tanta gent ens demanava on trobar el
llibre i que en pocs dies s’esgotaven els 1.000 exemplars ha
estat impressionant. A més, hem rebut centenars de missatges
felicitant-nos, donant-nos les gràcies,…
- Sílvia i Neus, quines opinions heu rebut? amb quines
reaccions us heu sorprès més?
Neus: des del primer moment sempre hem notat la bona
sintonia amb la gent. Tothom ens preguntava quan sortiria, si
ho teníem tot a punt… Quan va sortir ens va sorprendre l’acollida
que va tenir entre la gent del nostre entorn. Fins l’últim moment
vam estar dubtant entorn del nombre d’exemplars que volíem
editar. Primer parlàvem de 200, després de 500 i finalment, amb
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certs temors però, vam decidir fer-ne 1.000 perquè les nostres
famílies ens deien que faríem curt si en fèiem menys.
I ara, temps després d’haver iniciat la venda, estem molt
contentes de l’acollida que ha tingut. A la part final del llibre,
hi ha el nostre contacte perquè la gent ens pugui escriure i
comentar el que li ha semblat. És meravellós veure el que sent
la gent al llegir-nos i les històries que ens fan arribar.
Sílvia: I la veritat és que totes les opinions i missatges que hem
rebut han estat bons. És molt gratificant veure com un dels
objectius que et proposes en escriure sobre tu: aconseguir
ajudar a qui està passant situacions semblants a la teva, doncs
es compleix, es fa realitat.

- Sílvia i Neus, creieu que heu aconseguit els objectius de
sensibilització i informació en relació amb l’ictus?
Sílvia: Personalment, penso que hem aconseguit apropar a
totes aquelles persones que han vingut a les presentacions i/o
han llegit Si no hi ha demà a una malaltia que es sol associar a
persones d’edat avançada i sense recuperació total. Crec que
compartint la meva experiència podem transmetre que no és
així, que d’ictus, vessaments, etc. en tenen persones de totes les
edats i el més important: que amb lluita, constància i confiança
pots avançar molt en la recuperació i en alguns casos, com va
ser el meu, pots recuperar-te al 99% i fer vida normal.
- Sílvia i Neus, amb la lectura del llibre, ens adonem de com
reacciona la gent del nostre voltant davant de situacions
límit. Vosaltres dues, per exemple, sou cosines, amb una
relació molt estreta; heu patit, gaudit, i tornat a remoure
aquells mesos de recuperació.
Què heu après i què admireu l’una de l’altra.
Neus: jo admiro la seva fortalesa, la seva alegria, la seva voluntat
per tirar endavant tot i les adversitats, la seva lluita constant
per superar els obstacles, per intentar fer un món millor, la
tranquil·litat amb què afronta tots els problemes, la manera com
relativitza tots els obstacles que troba en el camí,... N’admiro
tantes, de coses d’ella, encara que li faci ràbia sentir això…
Sílvia: Si una cosa tenia clara, era que no volia que ningú
m’admirés després de llegir-nos. Si no hi ha demà simplement
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vol transmetre valors, compartir una història perquè la resta de
gent sigui capaç d’aplicar-los en les seves lluites.
De la Neus en podria dir milions d’adjectius i tots són bons,
perquè me l’estimo com si fos la meva germana. Però em
centro en uns pocs que potser són els més importants i no
disten massa del que ella pensa de mi. És tossuda com ella sola
i això la fa lluitadora, no dóna mai res per impossible i s’estima
la seva gent de tal forma que sempre hi és, sempre. Jo també
l’admiro i molt!
- Sílvia i Neus, quin és el valor de la família en aquests
casos?
Sílvia: la família és vital. Tot i que jo en el llibre dic que ningú
sabia com ajudar-me, tenir la família al costat i saber-los allà és
importantíssim, perquè saps que si caus vindran tots, no en
faltarà cap i t’ajudaran a aixecar-te. Sense la meva família, que
en els moments complicats som una pinya, tot hagués estat
molt més complicat.
Neus: És evident que la família té un paper importantíssim quan
hi ha una malaltia tan greu com la que va patir ella. És per això
que hem volgut que es transmetés aquest paper i tot el patiment
que comporta, a través de la visió de la mare que apareix en
el llibre. Nosaltres, per sort, hem crescut en una família unida
que n’ha passat de tots colors però que això només ha fet que
enfortir-la més.
- Sílvia: la malaltia et va fer canviar en tots els aspectes?
personals, d’amistat, de parella...?
Sí, la Sílvia d’abans del vessament no té res a veure amb la Sílvia
de l’actualitat. No sé ben bé per què, potser el fet de tenir la mort
tan a prop... però és així.
La Sílvia d’abans del 15 d’agost del 2004 era una nena callada,
tímida, que li costava socialitzar-se. Li costava agafar confiança
amb les persones i això feia que només parlés, es desinhibís en
la intimitat. Es preocupava molt del seu aspecte físic, del què
diran, de ser perfecte. Volia ser perfecte en tot.
La d’ara, la que va néixer del vessament és l’antítesi d’aquella
nena de 17 anyets. Alegre, simpàtica, sociable, sense vergonya,
diu el què pensa i fa el que li ve de gust quan vol. Ara visc el
moment, he après que en un segon tot pot canviar o fins i tot
pot acabar-se i això em fa ser jo, sense preocupar-me de què
opinen de mi, de si agradarà o no. Sóc impulsiva i imprevisible,
perquè visc el dia i el moment. I molt important, sóc solidària
i penso amb qui m’envolta i qui no té la mateixa sort que
tinc jo. M’omple ser capaç de canviar petites coses que són
passets per arribar a canviar aquesta societat malalta i egoista,
i transformar-la en una societat solidària, justa socialment,
sense classes, sense desigualtats de cap tipus.
Algunes amistats han perdurat tot i que amb qui em relaciono
més és amb la gent que he conegut com la Sílvia d’ara, ja que
amb aquestes hi comparteixo moltes més coses.

- Neus, creus que estem preparats per patir experiències
tan dures com la de la Sílvia?
Neus: indubtablement, no. Són esculls que et trobes durant la
vida i que aprens a portar-los a mesura que t’hi vas trobant. Hi
ha qui té més recursos personals, hi ha qui menys per superarlos amb energia i ganes de lluitar. Durant aquest procés
m’he adonat que, malgrat intentar sempre ajudar-la i estar al
seu costat, els més íntims també vam fer coses que a ella no
l’ajudaven, sinó que encara la feien sentir pitjor. I això és molt
dur. Comprovar que allò que feies amb la millor intenció, en
realitat l’estava perjudicant….

- Neus, com ens pot ajudar l’exemple de la Sílvia?
Neus: Penso que llegir el llibre és un cant a la vida, a l’optimisme,
a la lluita i a l’esforç en un món on el fet d’esforçar-se està tan
poc valorat, perquè el que compta és l’èxit sobtat i immediat,
veure que amb esforç, dedicació i a pas de formigueta es
poden aconseguir grans objectius penso que és una gran lliçó.
A banda, també crec que és un llibre que porta l’optimisme
per bandera perquè aconsegueix fer-te somriure en el pitjor
moment, a pesar del dramàtic de la situació.
- Sílvia, hi ha alguna sensació, circumstància, dolor o
pensament impossible de descriure? Tot allò viscut es pot
escriure amb paraules?
Sílvia: Amb la Neus hem intentat descriure-ho tot, però hi ha
sentiments, dolors, moments que segurament tot i descriure’ls
de la millor forma que hem sabut són molt complicats de
transmetre si la persona que ho està llegint no ha passat per
res semblant.
Per exemple, el dolor que vaig sentir quan em van fer la
radiocirurgia amb el que anomeno “la corona d’espines” crec
que és impossible que amb el text sigui capaç de transmetre
el dolor tan horrorós i insuportable que vaig patir.
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- Sílvia, vares tenir por en algun moment?
Sílvia: Sí, sempre hi ha moments en què les coses es veuen
negres, però sempre intentava no capficar-me massa sabia
que de poc em servia pensar en negatiu.
Vaig tenir moments complicats. Recordo que la primera
operació que em van fer per intentar tapar-me el forat de
l’arteria va ser duríssim. Estava morta de por i no volia fer-me
l’operació. Sentia pànic, estava convençuda que moriria en
aquella operació.
- Sílvia, com vius la vida? Com seria la Sílvia sense aquest
passat marcat pel dolor i la superació?
Sílvia: no ho sé com seria la Sílvia si no hagués tingut el
vessament, però tampoc ho vull saber. No aconseguiria res.
És important ser capaces d’afrontar allò que ens toca viure
sense preguntar-nos coses sense resposta o que no t’aporten
res. Mai em vaig fer la pregunta “per què a mi?”, “què he fet jo
perquè em passi això?” o “com seria tot sense el vessament?”
Són preguntes sense sentit. Vaig tenir un vessament i s’havia
de lluitar per guanyar-li la partida no hi havia més.
I el vessament m’ha regalat uns aprenentatges espectaculars
que no tothom pot experimentar, com també m’ha donat

moments preciosos. La malaltia m’ha permès viure els
moments més durs, però també els més feliços i bonics.
- Sílvia i Neus, Com heu aconseguit que el futbolista Bojan
Krkic us apadrinés el llibre?
Neus: aquí a Sant Joan tenim gent encantadora i una d’elles
és la Susanna Serbosa, la Susanna de l’Emilienne com tothom
la coneix. Sabíem que el seu fill, l’Ernest, és amic íntim d’en
Bojan i vam decidir provar-ho. La Susanna de seguida es va
emocionar amb el projecte, ens va posar en contacte amb
l’Ernest. Ell també va pensar que era un projecte bonic i el
devia explicar tan bé a en Bojan que no s’ho va pensar dos
cops. Des d’aquí aprofitem per donar les gràcies a tots ells
perquè sense la seva ajuda tot això no hauria estat possible,
així com a totes les altres persones que ens han ajudat, sempre
de manera desinteressada, en aquest procés. A la Judith pel
dibuix de la portada, a la Jenni per la correcció, a en Marcel
pel maquetatge, a la família Riera-Moreno i en Cristian pels
pròlegs, a en Guillem Picart pel seu epíleg i per la col·laboració
en les presentacions que anem fent arreu del territori, a en
Càndid per la seva ajuda a la traducció al castellà i a totes les
persones que l’han comprat o que ens ajuden a fer campanya.

!
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Entrevista a Xavier
Vila, autor del llibre
Alerta Z Ébola
El santjoanenc Xavier Vila
ha escrit un diari novel·lat
d’un supervivent a una
mutació zombi del virus
Ebola.
L’obra és un èxit mundial
a la xarxa i ara també en
paper.
- Com aconsegueixes publicar aquest primer llibre?
Bé, no ha estat fàcil. Tot el projecte d’Alerta Z neix en forma de
bloc a internet. Just quan va ocórrer el brot d’èbola a l’Àfrica
i van arribar a Espanya les primeres persones infectades jo
havia acabat d’escriure el meu primer llibre i tenia ganes de fer
quelcom que em donés un contacte immediat amb el lector.
Un temps després i quan ja el bloc gaudia de cert èxit vaig
optar per publicar-ho a la xarxa social literària wattpad amb
milions d’usuaris arreu del món. Per sort va tenir molt bona
rebuda situant-se entre els llibres de terror més llegit durant
moltes setmanes consecutives fet que em va donar a conèixer
una mica i poder-me presentar a les editorials.
- Quines són les claus de l’èxit de la teva història?
És una història fàcil de llegir on predomina un ritme trepidant
a les descripcions excessivament llargues. Això fa que el lector
s’introdueixi dins la narració amb facilitat. A més a més, tot
i tractar-se d’una història fictícia es dóna molta importància
a les relacions i sentiments que es desencadenen entre els
personatges fet que fa que en certa manera un pugui sentir-se
identificat amb ells fàcilment.
- Quina és la teva font d’inspiració?
Des de petit que llegeixo llibres de terror i misteri. Suposo que
en aquest cas en concret em va influenciar bastant el fenomen
zombi de les sèries i pel·lícules. De totes maneres recordo
que la primera vegada que em van preguntar: Què vols ser
de gran? Vaig dir escriptor. Després vaig canviar cinquanta
vegades i he acabat donant moltes voltes fins arribar aquí.
- Per quina raó vares escollir la Garrotxa com a escenari
d’una història de zombis? Has pensat amb Sant Joan les
Fonts?
Potser el fet de viure fora des de fa uns anys fa que em miri la
Garrotxa amb certa nostàlgia i afecte. Vinc tan sovint com puc
tot i que menys del que m’agradaria. De fet en els tres llibres
que he escrit d’una forma o altra surt la Garrotxa. Jo sóc d’aquí
i m’agrada ambientar les meves històries allà on conec i em
sento identificat.
Sant Joan les Fonts surt al llibre. En un bon principi, quan
l’acció passa de la Costa Brava a terres garrotxines passen per
Sant Joan abans d’arribar a Olot. Més endavant torna a sortir.

És un orgull per mi poder
incloure el nom de Sant Joan
en les meves obres i tan de
bo molta gent el llegeixi i
sàpiga que estem aquí.
- Quins indrets de Sant
Joan les Fonts serien
dignes escenaris d’una
història
terrorífica
de
zombis?
Evidentment quan penses
en escenaris per una història
així et vénen al cap llocs
tancats on poder-te refugiar. L’escola, el club poliesportiu i en
el meu cas, la fàbrica de paper.
De totes maneres visualment parlant i si s’hagués de rodar
aquí alguna escena apocalíptica optaria per la Sebastiana, té
un encant especial. Suposo que per l’estat i la situació en la
que es troba quedaria molt bé a càmera.
- Quan es parla de zombis, hi ha poc marge per la realitat,
però creus que en el futur la realitat podria superar la
ficció?
La realitat sempre supera la ficció. No seria estrany, de la
manera que avança la ciència, que algun país desenvolupés
tecnologia que aconseguís, potser no reviure als morts, però sí
anul·lar la capacitat de raonar de les persones.
- Quina diagnosi fas del futur del nostre món?
Bé, de fet considero que el món no és nostre, simplement
formem part d’ell. De totes maneres estem fent tots els mèrits
possibles perquè tot plegat se’n vagi en orris ben aviat.
- Què és un zombi? Quin missatge amaga?
Si parlem de zombi en el sentit estricte de la paraula. El mot es
refereix a persones que a causa de màgia negra, en concret
vudú, perden la capacitat de raonar i converteixen en éssers
sense ànima a mercè de la voluntat de qui fa l’encanteri. Amb
el temps i les històries de ciència ficció es va adoptar aquest
mot per a referir-se als morts que tornen a la vida.
Sobre el missatge que amaga crec que és molt clar. Tots
esdevenim zombis del sistema acatant les seves normes i les
seves ordres. Com a societat hem perdut l’esperit de lluita que
tenien els nostres avantpassats. Avui en dia, fites històriques
com el Maig del 68 a París, la revolució cubana o molts altres
no serien possibles. Vivim en una societat ideològicament
sedentària i que veu passar els dies sense fer res per millorar.
- On podem comprar el teu llibre?
El llibre es pot comprar a una àmplia llista de llibreries a tot el
territori estatal i grans superficies com El corte inglés, La casa
del libro etc, a més de la botiga on-line de l’editorial Egarbook
i plataformes dígitals com Amazon.
Suposo que a la comarca es podrá adquirir a alguna de les
llibreries que hi ha però encara no està confirmat.
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Entrevista a la
cantautora santjoanenca “Clara”
“Sóc una periodista
que escriu cançons”
La cantautora i periodista santjoanenca,
Clara Sánchez-Castro
Bonfill “Clara”, ens
presenta el seu segon treball discogràfic moltClara
format per 12 temes inèdits. La Clara escriu cançons,
pensa melodies i les canta. Bàsicament es considera
lletrista. “Una prolongació artística del meu ofici de
periodista, que en essència persegueix exactament el
mateix: explicar històries interessants i en dosis molt
concentrades, com un elixir”. El paisatge, la gent, i les
històries properes estan molt presents en les seves
cançons. Per això no és gens estrany que hagi gravat el seu tercer videoclip en un lloc emblemàtic del
nostre poble i que forma part del paisatge vital de la
Clara: la ruta de les 3 colades.

El videoclip de LA MANDRA s’estrena aquesta festa major,
oi?
Sí, i em fa molta il·lusió que sigui així. Hem hagut de córrer molt
per tenir-ho tot a punt però penso que ha valgut la pena. És
una cançó tranquil·la amb un ritme que convida a gaudir del
paisatge en tota la seva plenitud.
A part de tu hi ha participat gent del poble?
Sí, volia que la gent que conec de tota la vida també fossin
protagonistes, juntament amb el paisatge, i vaig recórrer a la
gent de Sant Joan i a la meva família.
Aquesta cançó és la que cantes amb la teva filla Maria?
Sí, fem duet i les nostres veus la veritat és que empasten molt
bé. La Maria te moltes qualitats pel cant, ho porta als gens...
Estudia cant a l’Escola Municipal de Música d’Olot, canta a la
coral de l’EMM i a casa també canta tot el dia, com jo! M’agrada que les meves filles participin dels meus discos, per això
sempre miro d’engrescar-les. A la petitona, la Clara, li he dedicat un valset preciós que es diu El dia que coneguis el mar,
i a la Jana una cançó molt marxosa, Només tu i jo, perquè
es queixava que només feia temes avorrits i que no els podia
ballar.
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El segon disc moltClara el vares estrenar a l’octubre amb
un concert que va omplir la Casa de Cultura de Girona...
Va ser un dia molt especial. Girona és la ciutat on treballo des
de fa 2 anys i mig, primer a la Diputació i ara a l’Ajuntament on
coordino l’àrea d’Educació i Esports. Tinc la gran sort de viure
cada dia la ciutat des de molt a prop i de conèixer molta gent i
aquell dia els volia regalar el millor de mi, les meves cançons, i
estava molt nerviosa, la veritat... però va sortir tot perfecte!
Al desembre vares poder estrenar el disc a Barcelona, una
ciutat on també hi tens bons amics
I tant! Barcelona és el lloc on he desenvolupat quasi tota la
meva carrera periodística, tant a la ràdio com a la televisió. Per
això, amb la col·laboració del Club 3C de TV3, ja és la segona
vegada que organitzem un concert presentació. Igual que en
el primer disc, vaig cantar a la sala Luz de Gas, però aquest
cop no ho vaig fer a la sala B sinó a la sala gran, una autèntica
passada!
I els de casa els vares deixar pel final...
Ja ho pots ben dir! El millor sempre es deixa pel final. Juntament amb Olot Cultura vàrem programar el concert presentació el dia 9 de gener, amb tota la banda de 4 músics més
el quartet de Corda i varen venir en Miquel Abras i en Saiko,
hi érem tots. El recordaré
tota la vida aquest concert,
entre d’altres coses perquè
poca estona abans de pujar
a l’escenari em varen comunicar per whatsapp que en
Carles Puigdemont seria el
nou president de la Generalitat, que fort, no m’ho podia
creure! Recordo que li vaig
dedicar una de les cançons,
DOLÇA, un himne dedicat a
Catalunya.
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Com fas les teves cançons?
Fer una cançó és un procés creatiu fascinant. Primer sempre
em surt la lletra... M’ha passat més d’un cop, d’haver d’aturar el
cotxe perquè hi ha una lletra que vol sortir i ,creu-me, quan això
passa no es pot aturar, és com un part, quan es desencadena
ja no hi ha marxa enrere. Sempre em passa el mateix: primer
pareixo la lletra i, després, la música. Però quan la melodia
apareix dins el meu cap llavors sí que tinc poques opcions,
agafo l’Iphone i em gravo, allà on sigui, sense vergonya ni miraments. M’ha passat al súper, a la platja, a l’AP7 o als emprovadors d’una famosa cadena de roba. Sóc com una mèdium al
servei de les meves estimades cançons.

I allò que diuen que ningú és profeta a la seva terra...
Amb mi aquesta dita no es compleix ni de bon tros. La sala el
Torín estava plena a vessar i puc dir amb molt d’orgull que la
meitat eren de Sant Joan, em vaig emocionar molt...
Parlem del disc, moltClara és una evolució del primer CD?
És un pas endavant, si... L’altre dia comentàvem amb en Pep
Roig de Temps Record, la meva discogràfica, que la vida és
una constant evolució i aprenc cada dia amb tot el que faig. És
important no parar mai d’aprendre i amb la música passa el
mateix. Hi ha 6 cançons on sóc la Clara melòdica, romàntica,
que canta havaneres, i 6 on sóc la moltClara, més atrevida i
passional.
Tens clar quins son el “hits” del nou disc moltClara?
Creiem que hi ha unes quantes cançons molt potents, tot i
que jo sóc poc objectiva perquè a mi m’agraden totes! L’amor
Líquid, que canto fent duet amb en Miquel Abras és una
balada apassionada i que està agradant molt, La Mandra, que
desprèn molt “bon rotllo”; Respira amb el raper Saiko, sorprèn
pel seu contrast i el seu ritme.
Defineix-me moltClara amb 10 adjectius? Un disc heterogeni
i esbojarrat, intens, emotiu, imprevisible, apassionat, sincer,
delicat, dramàtic i alegre. Totes les cares del meu calidoscopi
interior.
Les xarxes socials han inspirat el fil conductor de
moltClara?
En certa manera, sí. @moltClara és el meu nick de twitter, la
meva identitat a les xarxes, i aquest disc està pensat per ser
consumit a través de xarxes socials i plataformes digitals, que
és com jo mateixa fa temps que consumeixo la música. Per
això és tan heterodox i eclèctic, perquè no està pensat per
ser escoltat com un CD. Jo posaria cada cançó en una llista
diferent del meu Spotify. També he rodat 2 videoclips per a
penjar a Youtube, un d’ells amb en Miquel Abras, L’amor
líquid, i l’altre amb el raper Saiko, Respira, tots dos dirigits pel
realitzador Javier García. He fet tàndem amb el fotoperiodista
Jordi Ribot en el clip Tossudament Dolça i he editat un making
off del procés de gravació.

Què n’esperes d’aquest segon disc?
Que agradi, que sedueixi, que connecti amb el públic. Que la
gent les canti al cotxe, a la dutxa... que moltClara formi part de
la banda sonora de la seva vida. Demano molt, ja ho sé, però
m’agrada somiar...
Ets periodista i cantautora. Com et definiries?
Precisament així com una periodista que escriu cançons. No
sabria dir ara mateix quina cosa faig millor. Totes dues són la
meva passió i amb totes dues he viscut moments inoblidables.
Ja fa 3 anys que vaig fer un salt al buit publicant el meu primer
disc com a cantautora. Autoretrat va ser un selfie musical, la
meva vida posada en solfa. Des de llavors m’he fet una mica
més gran i també n’he après més.
Fa poc vares participar amb molt d’èxit al Festival Strenes,
com valores l’experiència?
Molt positivament. Strenes és una plataforma de promoció
molt potent per als cantants que comencem, com jo. Un festival consolidat i que mou molts artistes i molt de públic. Jo vaig
actuar en format acústic, a piano i veu, als Jardins de la Mercè,
i m’ho vaig passar pipa, i el públic entregat, atent i emocionat.
Quin és el teu proper concert?
Tinc alguna actuació per acabar de confirmar aquests mesos
d’estiu però la que sí que ja puc anunciar és la meva participació al festival MUSICANT de Campllong el proper 30 d’agost
amb la banda i el quartet de corda. En tinc moltes ganes!

moltClara compta amb la col.laboració del cantautor Miquel
Abras, a L’amor líquid, del raper gironí, Saiko, a Respira i de la
veu càlida de la seva filla Maria, a La Mandra.
Sota la direcció musical del cassanenc Marc Mas, que també
ha fet els arranjaments, moltClara es va enregistrar als estudis
44.1 d’Aiguaviva. En la gravació del disc, Mas toca el piano i
l’acompanyen el percussionista Enric Canada, el baixista Pedrito Martínez, el guitarra Jordi Aguilar i el quartet de corda
Mare Nostrum Musicae format per Fréderic Descargues (1r violí), Eszter Schütz (2on violí), Joan Felix (Viola) i François Ragot
(cello). Tots els temes són originals de la Clara, lletra i música,
excepte les havaneres on ha tornat a fer tàndem amb el mestre
Antoni Mas Bou.

33

ENTREVISTA
Redacció

Entrevista a Manel
Fortis
Després de dues novel·les
en què la comèdia ha estat la
protagonista, Manel Fortis ha
decidit explorar els costats
més foscos de la consciència
humana en un llibre que
defineix com a novel·la negra.
Una novel·la molt dura, directa i
amb un llenguatge contundent,
on tracta d’una manera oberta i
sense embuts temes tan difícils com el racisme, la corrupció,
les drogues, el sexe i sobretot, la violència contra les dones
Manel Fortis ha explicat que les històries que s’expliquen
a Ànimes Negres estan entrelligades. La idea, segons ha
relatat, va sorgir després del visionat d’una pel·lícula en què
l’atemptat a un president dels Estats Units era explicat des
de múltiples punts de vista.
És la quarta novel·la de Fortis, després de Reina, Enmig
d’enlloc i Can Pistraus. “Es el meu quart llibre, però és
el primer. Als altres sóc molt jo i Ànimes negres és ficció
total, és el primer en què em sento escriptor, escriptor”, ha
sentenciat.
La portada del llibre és de Jèssica Oliveras i l’edició és de
l’editorial Temenos, de Barcelona.
- El títol i la portada fan pensar que la història del llibre és
dura...es així?
Molt dura. Ànimes negres vol ser una manera literària de dir
“males persones”... i al llibre n’hi ha un bon grapat, d’ànimes
negres. Hi trobem pedofília, corrupció, abús de poder,
xantatge, racisme... i sobretot i n’és el fil conductor, violència
contra les dones. Història molt dura amb un llenguatge molt
directe i cru.
- Per què aquest canvi d’estil literari?
Les idees surten, apareixen sense saber el perquè. A vegades,
descartes aquestes idees. En aquest cas, la visió d’una
pel·lícula (en el punt de mira) on hi havia un atemptat terrorista
contra el president dels Estats Units des de diferents visions
em va provocar les ganes d’escriure un fet impactant (en el
cas d’ànimes negres, l’assassinat d’una dona en mans del seu
marit al mig del carrer) i veure-ho des de diferents punts de
vista. La idea va anar evolucionant i canviant fins arribar a ser
una novel·la ben original i atrevida.
- On i quan està ambientat el llibre?
En una ciutat anònima de Catalunya en un futur molt proper. O
això desitjo per Catalunya en un futur molt proper....
- Hi ha intriga?
Al primer capítol ja se sap l’assassí i la víctima, per tant,
semblaria que no hi ha intriga... però al final del llibre hi ha una
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sorpresa que les crítiques que he rebut de lectors diuen que
val molt la pena... una mica d’intriga.... i sorpreses, sí.
- Hi ha sexe?
La història és molt dura, hi ha molta passió, moltes emocions...i
el sexe és passió i emocions, per tant no hi podia faltar. Hi ha
molt de sexe. Als meus anteriors llibres o no n’hi havia o quasi
no n’hi havia... en aquest cas, crec que el sexe, s’hi escau a la
història.
- Qui hi ha col·laborat i on has fet presentacions?
He tingut la sort de tenir col·laboracions excepcionals,
començant per l’artista santjoanenca Jèssica Oliveras, autora
de l’espectacular portada, dels fotògrafs Rai Arjona i Gabriela
Balan i de models molt estimats per mi, que han fet que la
contraportada i les fotos interiors fessin que el llibre sigui rodó.
He fet presentacions a Olot, Parets del Vallès, Sant Esteve d’en
Bas, Girona i Barcelona, on vaig tenir l’honor que me la fes
l’advocada i periodista Magda Oranich, que és una amiga i
col·labora habitualment en els meus projectes.
- Properes presentacions?
A la tardor en faré al Castell de Sant Ferran de Figueres i el
2 de juliol a les 12 del migdia al Castell Juvinyà de Sant Joan
les Fonts, on tindré la col·laboració dels artistes santjoanencs
Josep i Jèssica Oliveras i de l’Ajuntament. Aquesta em fa
especial il·lusió perquè les fotos que inspiren tant la portada
com la contraportada estan fetes a un carrer de Sant Joan les
Fonts...
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La Santjoanenca guanya un 2n premi a Platja
d’Aro i 2n a Olot
La colla de Sant Joan les Fonts, la Santjoanenca, va participar als Carnestoltes de Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro,
Santa Cristina d’Aro, Olot i Sant Joan. Gràcies al bon treball,
varen resultar premiats a la rua de Platja d’Aro amb un 2n
premi en carrosses grans, i també un segon premi a Olot.
Amb 170 participants, i una espectacular posada en escena, la Santjoanenca va enamorar a totes les rues on varen
participar amb la seva carrossa anomenada “Somni Tropical” que representa el somni d’una nena que es fa realitat.
Una temàtica tropical inspirada en els carnavals sudamericans on la figura de l’elefant és important.
La Santjoanenca es caracteritza per ser una gran colla on
el més important és poder gaudir del Carnaval en família i
amics, divertir-se i fer-ho passar bé als qui contemplin cada
rua. I això precisament és el que han fet en cada una de les
rues que han participat. Divendres a la nit a Sant Feliu de
Guíxols amb un total de 50 figurants. El dissabte va ser el
torn de Platja d’Aro, on 170 figurants van enamorar al públic
assistent amb les coreografies; obtenint el 2n premi de carrossa gran. Per arrodonir el cap de setmana, diumenge a la
tarda, van participar a la rua de Santa Cristina d’Aro, més
conegut com el Carnaval de l’amistat, on el més important
és la participació i la gresca, i per tant, no es premia a les
carrosses que desfilen. A Olot i Sant Joan, l’èxit va ser rotund també.

El Rei i la Reina del Carnaval d’Olot 2016:
en Pere Vila i la Paquita Montoliu de la Colla
Santjoanenca
Aquest any l’honor de reinar el carnaval d’Olot 2016 va recaure
sobre Pere Vila i Paquita Montoliu que es van presentar oficialment a la sala d’actes del Casal Marià damunt d’un burro, fent
referència a la temàtica del cartell, on hi apareix un burro català
amb un antifaç de carnestoltes. Una simbologia per representar
una celebració on tots aprofitem per “fer el burro”.
En Pere i la Paquita són de la Colla Santjoanenca de Sant Joan
les Fonts. El Rei es presenta com a Follet dels Tossols i vigilant
de les seves aigües, Marquès del Plàstic i Príncep de les files. La
Reina com a Fada de les Fonts i protectora de les seves aigües.
Enguany la Santjoanenca va participar activament en cinc carnavals, iniciant les rues el primer cap de setmana de febrer a
Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro i Santa Cristina. Seguidament per la rua del Carnaval d’Olot el dissabte 13 de febrer,
lluïnt amb orgull el Rei i Reina, i per posar punt i final, el dissabte 20 de febrer al Carnaval de Sant Joan les Fonts.

- Quin balanç feu del vostre regnat?
Pere i Paquita: Molt positiu, ha sigut una experiència fantàstica.
- Us imaginàveu una agenda tan plena d’actes?
Pere i Paquita: Ja sabíem que hauríem d’assistir a diversos actes, tot i així van ser uns dies molt “atapeïts”, als quals hi vam
anar molt contents, vam gaudir plenament de tots ells. Penseu
que alguns dies al matí ens vestíem de reis i fins al vespre no
ens els trèiem.
- A quants actes vareu anar?
Pere i Paquita: Vam anar a diverses escoles d’Olot i comarca, a
geriàtrics, al “Play-Back” dels Reis anteriors, al ball de la dona,
al sopar de presentació del carnaval d’Olot i a tots els àpats
que es van organitzar.
- Destaqueu dos moments significatius del vostre regnat
Pere i Paquita: Un va ser l’entrada amb burro al Casal Marià per
a la proclamació del Rei i la Reina.
I l’altre la visita a les escoles i geriàtrics perquè en tot moment
ens varen acollir molt bé i encara ara quan ens troben per carrer els nens et reconeixen i sents que diuen: - Mama, és la
Reina del carnaval o el Rei del carnaval.
- Qui va decidir comptar amb vosaltres?
Pere i Paquita: Des del CIT se’ns va demanar si aquest any volíem portar la Reina del Carnaval. Els membres de l’organització
vam decidir que ens semblava bé, i que ens faria il·lusió que el
Rei també fos de la nostra colla.
Entre tots ens van escollir a nosaltres.
- Va ser una decisió senzilla?
Pere i Paquita: Sí, perquè a més que ens feia il·lusió, també
teníem disponibilitat per assistir als actes programats.
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- Qui va dissenyar la vostra disfressa?
Paquita: La vam dissenyar les tres que sempre fem els vestits
de la colla Santjoanenca.
Pere: He de dir que trobo que van tenir molt de gust i des del
primer moment em va agradar i em vaig sentit còmode amb el
meu vestit.
I la Reina espectacular també amb el seu. Cal felicitar-les.
- Com es viu el carnestoltes des de la perspectiva d’un Rei
i una Reina?
Pere I Paquita: El vius d’una manera diferent perquè et sents
important, ets el centre d’atenció, tothom et mira, es volen fer
fotos amb tu, et vénen a saludar....
- A quin carnestoltes, de quin poble us heu sentit més a
gust, on heu passat millors moments, a banda del de Sant
Joan?
Pere i Paquita:
Ens hem sentit a gust en tots els carnavals que hem anat, tant
els de la costa com el d’Olot. A més el temps ens va acompanyar a tots els llocs i es van poder fer totes les rues.
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- Què representa el carnestoltes per vosaltres?
Pere i Paquita: Representa uns dies de passar-t’ho bé, de ballar, de compartir àpats amb colles del carnaval... Són dies de
disbauxa però sempre amb moderació i seny.
- Tornaríeu a repetir?
Paquita: Ha sigut una experiència que ha valgut la pena viurela, però crec que s’ha de donar l’opció a altres persones que
també puguin gaudir-la.
Pere: Jo tornaria a viure-la cada any!!
Aconsello a tots/es que tinguin l’oportunitat de ser-ho, que no
ho deixin passar.

RECORDS
ANY 1956 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER MARIA TERESA VILA
1 - Lola Vila
2-?
3 - Conxita de ca la Berta
4 - Maria Casadevall

2

1

4

3

QUINTA DEL 61 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER MARIA AYGUABELLA

1

2

7

3

4
5

8

1-?
2 - Àngel Ayguabella
3-?
4 - Josep Juanola
5 - Jaume Guix
6-?
7-?
8 - Bernardino Freixes
9 - Pere Sucarrats
10 - ?
10 - ?

9

6

10

11
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RECORDS
PRIMERA I SEGONA COMUNIÓ – ANY 1977 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER MARIA AYGUABELLA

1 - M. José Alonso
2 - Carme Guix
3 - Sandra Brandy
4 - Àngels Carreres
5 - Mariví Delgado
6 - Magdalena Ibáñez
7 - Ana Giménez
8 - Maria Ayguabella
9 - Bernadetta Llongarriu
10 - Àngels Reixach
11 - Encarna Lucena
12 - Gloria Cid
13 - Alba Vila
14 - Àngels Martínez
15 - Esther Villanueva
16 - Antònia Solà
17 - Anna Villegas
18 - Marta Serrat
19 - Montse Reixach
20 - Roser Llop
21 - Ernest Sucarrats
22 - Daniel Badia
23 - Lluís Guinó
24 - Diego Cantalejos
25 - Josep Rull
26 - Joaquim Ventura

38

27 - Daniel Marc
28 - Jordi Barrionuevo
29 - Lluís Vila
30 - Carles Villanueva
31 - Joan Payola
32 - Roser Sucarrats
33 - Ms. Rosendo
34 - Rosa Mari Gayolà
35 - Maria Jordà
36 - Laura Coromines
37 - Teresa Granados
38 - Dolors Vila
39 - Joan Bramon
40 - Fina Desplans
41 - Josep Quer
42 - Nuri Guardiola
43 - Joan Llongarriu
44 - Marta Rubio
45 - Josep Colom
46 - Eva Soler
47 - Eva Guinó
48 - Dora Compte
49 - Mari Paz Manzano
50 - Miquel Verdaguer
51 - Bartomeu Diago

RECORDS
JOVES DE LA CANYA - INICIS ANYS 60 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER JOAN SIMON

6

7

8

9

1 - Gil
2 - Josep Puigvert
3 - Miquel Grabulosa
4 - Albert Ventolà
5 - Carmelito
6 - Joan Simon
7 - Manel Briones
8 - Pere Badosa
9 - Pelayo (Llocalou)
10 - Àngel Serrat

10

5

4
1

3
2

GRUP D’AMICS - ANY 1951 - FOTOGRAFIA CEDIDA PER JOAN SIMON

1 - Manel Briones
2 - Joan Simon
3 - Albert Ventolà
4 - Sebastià Briones
5 - Joan Riera

3

1

2
5
4
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CIVISME
“Jo recullo les caques del meu gos”
La majoria del santjonencs recollim les caques dels nostres animals de companyia. Estimem el poble, la gent que hi viu i les
nostres mascotes.
Ens mereixem un poble net, respectuós i exemplar, on els veïns i turistes puguin caminar sense entrebancs. Volem presumir de
poble, i no volem que ningú posi en dubte el civisme de tots nosaltres.
Gràcies a tots aquells qui doneu exemple.

Alfonso, Isabel i Terri

Lluís, Blanquet i Blanqueta

Sole i Nuca

Imma i Jacky

Montse i Brisa

Júlia i Grumet

Joana i Merlí

Marc i Trasto

Mercè, Fusa i Cronos

Raquel i Brucie

Isabel i Pitu
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