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ELS PONTS
QUE DUEN A LA
VILA

Un paisatge travessat de ponts i de camins és un tras de terra
humanitzada. Un pont és un cami que no es doblega a les irregularitats del terreny, sinó que les supera; per aixo és un exponent de la
tenacitat de l'home per a avan9ar cap als llocs del seu interés, amb
pressa i voluntat d'arribar-hi. Un espai senyalat de ponts en direccions
convergents és un indret presidit per un santuari o un mercat, és a dir,
per un focus de vida espiritual o económica .
Els ponts de la vall de Sant Joan no sembla pas que tinguin orígens romans, malgrat que ho digui alguna tradició. La gent que podía
haver-la poblada en époques remates devia ser escassa i dispersa, probablemen~ mancada d 'un centre d'atracció prou poderós. La fundacló del
Monesti r significa la implantació del primer nucli permanent que polaritza
l'activitat de la vall. Llavors, damunt les senderes fetes d'esma pel trepig
rutinari deis homes, aparegueren noves rutes. tra9ades a posta i amb
técnica . 1 foren dre9ats els ponts. En tenim restes pre-romaniques i romaniques, en tenim fragments gotics, tenim ponts vuit-centistes i del nostre
segle. Tots guarden petjades de la nostra gent; són testimonis d'afanys i
d'enyorances, de comiats i de retrobaments. Enguany, a tall de proleg a
la inauguració, no llunyana, del Pont Vell reconstrui't, portem, a aquestes
pagines, una mostra deis nostres ponts, amb el proposit d'encomanar-ne
la suggestió a la mirada i a l'esperit deis santjoanins; perqué es tingui cura
deis que són practicables i es miri, si és possible, de salvar-ne algun d 'antic
i bell, amenac;:at d 'un esfondrament indubtable i proper.
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FESTA MAJOR
1975

ACTES RELIGIOSOS
Església del Monestir
DIVENDRES, DIA 5 DE SETEMBRE

A dos quarts de vuit del vespre

Comencament de la novena del Santissim
Mlsteri.
DISSABTE, DIA 13 DE SETEMBRE

A les dues de la tarda

M .' Codinach , pvre., antic arxiprest de Sant
Joan. Hi assistiran les Autoritats. Pabordes
d'Església i Placa 7 la Junta del Monestir.
La "Schola Chora!• cantara la
• Missa a ilaor del Santíssim Misteri>,. amb
chor I poble, original de Mn. Josep M. Planas.
A l'ofertori , seran lliurats als pabordes !'estampo
i el c iri tradlcionals. Acabada la missa, trasllat
de l 'Eucaristla al front del Sant Crlst, on
continuara exposada tota la tarda.

Repicament de Carnpanes.

A dos quarts de nou del vespre

A les vuít del vespre

Vetlla del Santísslm Misteri. Benedicció
eucarística. Solemne i tradicional adoracló.

Acabament de la novena.
DILLUNS, DIA 15
DIUMENGE, DIA 14

Memoria de Santa Maria la Blanca

Festa del Santíssim Misteri

A les onze del matí

A dos quarts d'onze del mati

Missa concelebrada. La presidiri:l el Rvd

Josep

Mlssa concelebrada per sacerdots santjoanencs
i veins.

ACTES CIVICS I POPULARS
A les quatre de la tarda

premis de la •XV Marxa Infantil d'Orientació "
i ll iurament de medalles del • Trofeu Marxes
1975•. Es projectaran tres tílms en color.

Tirada Local al Plat, en la qual es disputaran
nombrosos troteus i premls.

DIUMENGE, OIA 14

DISSABTE, DIA 13

A les nou del vespre

A les deu del matí

Al campanar del Monestir, repicament general
de campanes i lradicionals serenates, originafs
del compositor sant)oanenc Narcls Oliveras.
interpretad es per la cobla •Bofl lls• de Torelló.
Tot seguit, passant pels principal:, carrers
de la Vila. que s'acabara a la placa d'Espanya,
on tindra lloc una audició de sardanes.

Gran Tirada General al Plat, en la qual seran
obsequiat s tots els participants amb trofeus
1 premls

A dos quarts de deu del vespre

Al local social de la «Unió Excursionista
Sant Jo3n•, • La Rodona•, repartiment de

A un quart d'onze del matí

Les Autoritats i Pabordes, precedlts de
l'orquestra, s'encaminaran al Monestir per
assistir a la missa solemne. En sortir de la
missa. a la placa d'Espanya sera interpretada
com a sardana d'honor. • A l"amic Soler•, de
Narcls Oliveras, en record postum del gran

santjoaní, Jaume Soler
traspassat.

Oui¡ada. recentment

BALL DELS PABORDES
Tot segult. a la mateixa pla<;a, ballada de
sardanes.

A les onze del matí

L'equip jovenil del .. c. D. Abadessenc .. disputara
un partit de futbol corresponent al Campionat
de 2.' Divísió.

OIMARTS, DIA 16

A un quart d'una del migdia

Sardanes distribu'ides per places
segons costum.

lnaugurac ió de la VI Exposició Filatélica i
Numismática al local de la Biblioteca de la Caixa
de Penslons per a la Vellesa i d'Estalvis.

A les tres de la tarda

Seguidament lnauguració de l'Exposlcló de treballs
realltzats per les Alumnes de l'Escola de Formació
Professíonal pera la Dona. al Col'legi Nacional.
A dos quarts d 'una del migdia

Sardanes al passeig.
A un quart de cinc de la tarda

Els pabordes, acompanyats del delegat de
l'Autoritat i precedits de l'orquestra, aniran
a buscar les pabordesses als seus domioilis i es
dirigiran. després, a la pla<;a d'Espanya, on
dansaran el típic i tradicional
BALL DELS PABORDES
Les parellas bailadores d'enguany seran:
Josep Guillaumes - Maria Cullell: Josep M.'
Espelt - M .' Remei Collell; Josep Carrera - Aurora
Plaza i Ramon Vi la - Rosalia Buixasas.
A continuació. bailada de sardanes al Passeig.

A les onze del matí

Passant per a anunciar la tradicional Tornaboda
a la Font del Cubila, on la cobla •Montgrins•
tocara sardanas. Cap al tard, tradicional "Marxa
de les torxes • que, sortint de l 'esmentada
font, es dirigira, seguint els principals carrers
de la Vila, a la plac;a d'Espanya, on es bailará
la nSardana llarga ...
Tot seguít. castell de toes artiflcials .
A dos quarts d 'onze de la nit

Sardanes al Passeíg per la cobla • Montgríns •,
com a comiat de la Festa Majar.

En aquestes testes podran visitar-se:

El «Museu del Monestlr», fa poc inaugural
en l'antiga casa rectoral.
-

Exposlció Filatélica i Numismatica, a la
Biblioteca de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis.

-

Exposició de treballs realitzats par les alumnes
de l'Escola de Formació per a la Dona.
Jnstal·Jada en el CoJ·legi Nacional,

A un quart i mig de cinc de la tarda
Al Camp d'Esports, partil de futbol corresponent
al Campionat de 2.' Categoría Regional entre el
•C. F. Campoamor .. i el .. c. D. Abadessenc•.
en el qual es disputará un trofeu cedit pel
C. l. T.

passeigs,

A les onze de la nit

Sardanes a la placa d'Espanya.
DILLUNS, DIA 15
A un quart d'una del migdia
Sardanes per la Cobla •Montgr'lns•, a'I Passe1g
de José Antonio , placa Clavé i carrer de
Sant Poi.
A les cinc de la tarda

Edicló d'aquest programa:
Magnlflc AJuntament de la Vila

Sardanes al Passeig per la Cobla •Montgrlns ...

Portada:
Tonl Benages Pla

A les cinc de la tarda

Fotografía:
Ferran Mlquel

Partit de futbol entre el primer equip de la
"U. D. Vich• i el •C. D. Abadessenc» (reforcat),
en el qual es disputara el trofeu del Magnífic
Ajuntament.
A les deu del vespre

A la placa d'Espanya, interpretació, pe/s
mateixos balladors del dia abans, del tradicional

Dlsseny cal'llgráfic.
Mlriam Escarra
Text literari:
Josep Esteva

lmpressló:
lmpremta Baronal
Sant Joan de les Abadesses

