Fa onze centúries que comen~a la repoblació de la vall de
Sant Joan, no és pero ñns el 887 quan Guifré assegura
aquesta repoblació amb l'oblació de la seva filia Emma en el
moment de la consagració de l'església. El 913 els habitants
del tenne reconeixen estar lligats a la jurisdicció del monestir. És un document importantissim dones en menys de
trenta anys firmen 473 caps de familia que venien a representar una població d'un miler de persones.
Aquestes primeres cases i corrals es trobaven en terres ja
redimides de l'errn, voltades d'arbres fruiters, amb gran extensió de vinya i d'horts de regadiu, amb abundant pastura
per als ramats, no hi faltaven els molins i una gran activitat
que animava la vall i totes les rieres que anaven cap al Ter.
Repoblació eminentment agrícola, dones no és ñns entrat el
segle XIlI quan es promou l'urbanització del poble que
envolta el monestir, les cases creixen a jmida que anaren
sorgint les necessitats, sempre lligades a la seva funció, és
tal vegada per aixo que la seva incorporació al paisatge és
total i semblen com haver nascut al mateix temps.
Al llarg deis segles, amb transformacions succesives, han
conservat una personalitat molt ac;usada; és evident que són
diferents a les de la Garrotxa o bé a les de la Cerdanya, tal
vegada sigui degut a que els materials empleats per a succesives ampliacions eren sempre sortits de la vall o per que la
forma era copiada de construccions veines o pot ser degut a
que les costums es mantenien inalterables. És a partir de la
decada deis anys 60 que, amb els pre-fabricats, les sitges i
altres elements, comen~a una destrucció sistematica sense
cap tipus de respecte ni control. Esta ciar que les funcions
de la casa de pages, estan canviant, així veiem que cases
dedicades fins fa poc exclussivament a l'agrtcultura, en poc
temps s'estan convertint en ramaderes, la falta de protecció
deis organismes competents en aquest sector, fa que la
industrialització prengui al camp els habitants de les cases
més llunyanes o amb pocs recursos, la transformació de
moltes d'aquestes cases en segona residencia és un fet evident. Cal establir un control que ajudi als homes que treballen la terra i protegeixi aquest patrimoni rural, que per ser
de tots, tenim l'obligació i el clret de defensar, ja que d'aqui
a poc temps sera irrecuperable.
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Els edificis i l'activitat a pages.
Aproximació a una tipologia

La falta de l'estudi complert que vol ésser aquest treball i
que impossibilitats d'espai, de temps i possiblement de lloc,
no permeten, fa que les cases estiguin agrupades geograficament i no per tipus com haguessim volgut. El terme de
Sant Joan ha estat dividit en quatre parts que són les
produides per la línia que trai;a el Ter al seu pas per la vall,
la riera d'Ogassa i el riu Arsamala en el seu curs fins a
desenbocar en el propi Ter. La situació de pre-Pirineu de la
zona ha condicionat unes activitats variades que van de la
casa eminentment agrícola, a la ramadera, i que, per tant,
!'arquitectura va de la casa que trobem a la plana, fins a la
de la muntanya, cal fer notar que de totes les cases analitzades no n'hi ha cap de les anomenades «basilicals», que per
exteses i estudiades que estan, hagués significat una gran
simplificació. Un principi de classificació resulta molt delicat ja que un treball rigorós exclouria edificis molt representatius, que, per coneixer bé, no podem oblidar. Aixo ens
obliga a agrupar-les, essent conscients del poc rigorós que
és, per les seves caracteristiques arquitectoniques i, ensems,
per l'activitat desenrotllada. Donat el canvi que s'esta operant en les activitats de la pagesia i per tant en l'aspecte
interior i exterior de les seves cases, volem oferir un document que deix:i constancia de la seva funcionalitat passada
quan encara s'hi veu o s'hi endevina, per tal motiu hi trobareu cases en runes, i d'altres, que, per veure's el seu fi
immediat els hem donat prioritat davant de cases més grans,
importants o encara en servei.
Els tipus escollits com a significatius són: Les cases amb
volt.es, les que tenen torre, les agrícoles, les ramaderes i les
cases que donaven servei, com poden ser els molins. En els
dos primers casos han estat classificats per les seves caracteristiques arquitectóniques i els altres per la seva funcionalitat.
Les volt.es a la fa1;ana principal són el símbol de la seva
primacía social i económica per sobre de la resta de les
cases de la vall. Agrícoles, ben comunicades, proximes al
nucli urba i amb gran extensió de terreny cultivable, actualment són les que tenen més recursos per a continuar les
seves activitats, d'elles depenien un bon grapat de petites
cases condicionades per una economía de subsistencia, i,

que generalment els donaven ma d'obra, aquestes petites
cases reunei.xen en un sol edifici, la cort, la pallissa i l'habitacle. Actualment estan passant a segona residencia o es
dei.xen enderrocar.
Les torres marquen un altre grup ben determinat, la seva
ubicació en les entrades de la població fa pensar en unes
funcions defensives o de vigía, si bé, també podien haver
estat colomars.
Aquests dos primers grups són cases situades a la vall i
eminentment agrícoles. La resta de cases agrícoles · tenen
també caracterfstiques arquitectóniques comunes; l'edifici
principal d'estructura simétrica, amb teulat a dues aigües,
de planta rectangular, amb finestres quadrades orientades
als quatre vents i amb construccions auxiliars que les envolten: pallissa, era i d'altres.
Les cases situades a un nivell geogra.fic superior basaven la
seva economia en el bestiar i el pasturatge i la seva forma
arquitectonica soluciona les funcio.n s per aquesta activitat.
Esta formada per l'habitacle amb corts a la planta baixa,
per la pallissa per a assoleiar l'herba i moltes vegades també
per un cobert espaiós amb funcions mi.xtes de magatrem i
abric pels animals. La petita activitat agrícola que desenrotllaven sempre, era destinada al bestiar.
Per últim, trobem un grup de cases sense cap vincle arquitectonic si no és el que dóna la funcionalitat. Les seves
caracterfstiques importants són condicionades pel tipus de
servei que donaven a la comunitat, ai.xí trobem: hostals,
molins, ferreries o teuleries, encara que algunes estan habitades, cap complei.x l'ús per el que varen ser construides i
sovint les trobem abandonades.
De la llista de cases que trobareu a continuació encar que
no hi són totes ni de bon tros, intentem posar-hi les més
representatives, ja sigui per la seva forma o per la seva
activitat, en moltes mantinguda inalterable al llarg deis
segles, i ara destinades a desaparei.xer o ésser transformades.
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El Coll
Comtrulda al costal
d'una anterior edlílc a •
ció. A la pallli;s,i se h
ha donat molta m~s
Importancia arquitec•
tónica I formal .
Podrlem remarcar el
respecte a les construcclons veines que
té la peUta ed1ftcacl6
que servelx per
empalmar els dos
cossos. Rarnadera.
Habitada.

El Cortal
El rarnat devia reco•
llir-se a !'exterior dones
l'espal Interior de la
casa que pot deslinarse a tal ús. és molt
redult. Rarnadera.
Actualment, está en
reforma.

El Bolx
Rarnadera
Abandonada.

El Xofré
Formada per dos
ces.sos adjuntats,
l'orlentat a ponent
destinat a habltacle
i l'altre amb tunclons
mlxtes entre pallissa
i cobert pel ramal.
Ramadera. Habitada.

La Tone
Conjunt format per
una torre com a nucli
central i d'unló entre
les edlficacions
secundártes que
l'envolten. És el cas
més ciar on la torre
sembla haver tingut
ftmclons defensives o
de vigia dones la torre
sembla haver estat el
primer edlf!ci I que les
altres construcclons
hagin sortit una a una
al temps que es
creaven les necessitats
agrlcoles. Agrfcola.
Habitada.

El Vilar
Orientada a rnlgdla.
El penco delxa de
banda les formes
pre-establertes de les
cases amb voltes
i amb una notable
econornla de rnltJans
es cenyeix a la seva
estricta funció.
Construcclons posterlors
prengueren espal a
!'era que unla la
pallissa amb l'habltacle. Agrfcola.
Habitada.

El Molí de Malatosca
Un deis mollns més
grans de la contracta
Junt arnb el moll gros.
En el seu interior h1
havia un complicat
sistema de canals
i conducció d 'algües.
De les seves quatre
plantes, dues eren
destinades a habitacle
i les altres destinades
a moll, que, lins fa
poc, encara conservava
les pales I moler per a
tal ús. A les últlmes
décades del segle
passat, comprat pel
.. sord de l'Arquet• ,
fou usat com a moll
de ciment. Fins l'any
1974 conservava el
canal de conducció
d'aigües i avui encara
podem veure-hi la
presa i les parets de
la bassa. De serve!.
Abandonada.
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La Serra del Cadell

Orientada • mlgdla,
de planta ballca I dos
pl5os ld~ntlc.,. Una
gran arcada unelx la
paret que volt.a l'era
des de la qua! s'entra
a l'habltacle I a la
palll&,a que está
orientada a audoesL
ts remarcable la
Importancia arquitectónica d'al¡unes
edll!caclons awdllars,
alxl com una complexa
xarxa de canals de .
regadiu avul en desus.
En el caml d'ac~s a
la casa s'hl troba una
petlta capella en ~ t
temps dedicada a
lsldre. Amb volt.es.
Agrlcola. Habitada.

Can Barraca

Exemple de pet!tes
cases amb escassos
mitjans de subslsténcla.
En el seu origen,
dev1a estar destinada
al cult!u de vlnyes.
Sobre murs que
guanyen terreny a la
muntanya, ha estat
edlflcat el coajunt
arqultectonlc, part
d'ell, un coajunt de
petlts coberts, són
posterlors 1 destlnats
a actlv1tats ramaderes.

Can Bemat
Can Cucut
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Casa Seca
Ca l'Angel

Can Toni
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La Batllia

Prototlpus de a casa
agr!cola de la val!
Fa~ana orientada a
mlgdla, de planta
quadrada. simétrica,
teulat a dues alglies
i de planta balxa
i dos pisos Agrlcola
Habitada.

Cabalies

Recolzava la seva
act.ivltat en ramats de
xais que eren recolllts
a !'era que es forma
enue la casa i la
paJUssa. Ampliac1ons
posterlors allargaren
l'ed1flci destlnat a
v1venda per a utüttzar-lo com a corts a la
planta b81Xa i palllssa
al primer pis. Ramadera Abandonada.
El Col!

La dispos1c10 de les
parets de cárrega
interlors, ían pensar
que l'ediJ!cl actual té
el seu origen en una
edU!caciO anterior.
La fa~ana actual,
orientada a mlgd1a,
serla superposada
a l'antiga fa~ana que
correspondrla a les
parets de !'Interior
de le~ galerles arnb
volt.es. A la part
posterior. !'era unelx
la casa amb la pallissa
Arnb v~•tes. Agrtcola.
Habitada.

Mulg

PeIs pocs recursos
agr!coles del terreny
que l'envolta, devla
tenlr funclons ramaderes. L'arnpUacló
arnb un Bltre cos
degué modiJlcar !'are
que dóna entrada a
l'habltacle. Ramadera.
Hav1a estat segona
residencia. Actualment
abandonada.
Moli del Clot
d'Encabats

Habitada nns el 1940
encara que no sabem
s1 tuncionava com a
molf Actualment en
ruines. Era formada
per aquest ediJlci. usat
com habitacle I un
altre a sota. a la vora
de la nera. que servia
de moli. ne serve!.
Enderrocada
l.a Forcara

Igual que el Coll pero
molt més accentuat.
ha partil d·rdiftcis
an tenors per anar
mrnrporant els
t•l,•ments dennidors de
lrs cases capclevanteres
dr la plana El resultat
f's un edillc1 oriental
a m1gd1a on el teulat
tf' una clara mtenció
d urm forrnalment la
1rrrgulantat de la
planta Arnb volt.es
A¡:ricola Hatntada

El :\tarqu~s

La fa~ana a on s'hi
troba !'entrada esta
onentada a migdia
1 les seves obertures
de llpus regular
recorden a les d'una
casa del case urbá.
A ponent. les voltes
poss1blement tenien
dos ares. avul cecs.
Val la pena fer notar
que les obertures deis
dos edificis tenen la
mateixa al~ada. com
proJectats aJ mateix
temps. Agr1cola.
Habitada.

Parella

La seva relacló amb el
monestir de Sant Joan
i la seva privilegiada
sltuacló, la feren en
altres époques apta
per a !loe de repós de
la comunltat de
monjos. Pot ser que
per alx1o hJ trobem
una esglesiola románica al davant de
l'habltacle, l. que el
nucli primitiu de la
casa hagi estat
respectat, afegint
sempre les edlt!cacions
auxillars a la seva
part posterior. Arnb
voltes. Agrtcola
1 ramadera. Habitada.

Llastanosa

Afeglts recents
desvirtuen la símpllcltat de l'edifici
original de planta
quadrada i oriental a
migdia. Agrícola.
Habitada.
Sala de Mui¡¡

la seva ubicació
geográll.ca. les seves
activitats devien ser
entre agricoles
i ramaderes. Aixo fa,
que per les necessitats
de cada moment hagi
sofert dlferents
transformacions.
Agrlcola-ramadera.
Habitada
Per

Zona Sud

Ter
Arsamala
Pont d'en Serra. SR
Rodonclla 1de dalt1. AR
Mas Ouanter
1Rodonella de baiXJ. A
Can Nova. A
El Serrada!. SR
El Gulllot. H
Can VloU. SR
Can Deia A
Cal Oat
1Mas Pasqual ,. H
Can Roca. H
Can Rogall. H
El Casot AR
!Vlas Molf H
L'Aspré. A
La Roca. H
Ginebret A
Raurés A
Les P1.nasses. H
Can Barraca AR
Can Cul SR
Les Llanees H
Can Jonbl H
El Falg SR
La Cervera. H
Can Rebol A
L'Esqulrolet A
Mas Vlnyé. SR
Can Vaquer. H
L'Oliva H
Planvidrós H
Can Suquet. H
El Molí H
Caramelles H
Can Ramon
de la Pera. H
Casa nova d ·en
Vllalta. A
Can Mila AR
Can Guilla A
Font Freda H
Can Barraca. SR

H
SR
A.
AR
D
CE
E.

Habitada
Segona residencia
Abandonada
Aband. l rulnes
Desapareguda
Colónies esuu
Ermita

Font Freda
Conjunt de tres edll!cls
de planta rectangular
amb teulat a dues
algües, un, dedlcat a
habltacle I els altres
per a servels. Agrlcola.
Habitada.

Les Llanees

Crescut a partir del
primer nucll de l'habitacle -més avlat reduit,
fonna un conjunt
d'edlllcls, irregular
i adequat a les actuals
necessltats del treball.
Agr!cola. Habitada.

Molí Petlt
Construit aprolltant
un desnivel! de terreny,
la planta balxa és
dedicada a habltacle:
a nivell de rlu, es
sltuaven els desalgües.
S'ha d'entendre
acompanyat de la
presa I el canal de
conduccló d'algües.
De serve!. Deshabitada.

..
Ramon de la Pera
La construccló original

fou unida a una
edlllcacló velna per a
a'llpllar la vlvenda. La
palllssa és un exemple
d ·econornla construcLlva Ja que amb els
m!nlms mitjans té un
máxlm d'assolellat.
Agr!cola. Habitada.

La Roca

Casa amb torre situada
en l'extrem d'una
planta rectangular.
Amb el teulat a dues
algues, !'era unelx
l'edillcl principal amb
la pallls.sa. que malgrat
edlftcacions posterlors
conserva les seves
formes orlglnals.
AnUgament se'n dela
mas Vlnyer. Agr1cola
Habitada.

El Colomer
La cesa utllltzada per
habltacle ha estat
ampliada amb ed111caclons auxlllars. La
palll.ssa es troba al
davant de la casa
1 ambdues orlentades
a mlgdla. És remarcable que per
l'ampUaclO deis cossos
orlginals deis edlllcl.s,
sempre s'ha partlt del
volum prlmltlu I tant
l'habltacle com la
paillssa estan
ampUades pel matelx
costat.

t:I Corcol
Unes escales porten
a un porxo que dOna
entrada a l'hab!tacle
s1tuat en el primer pis
L'l'ra l'uneiX a la
palllSSB, ambdOs cossos
Ps troben orientats
a nugd!a 1 voltats
per u.na paret que
tanca el conjunt.
.\ctualment abando•
nada a les feines
a~ncoles.

La Fabrega

Havia estat la ferrena
del monestir. després
prengué els elements
de la casa de pagés
forrnant una palllssa
separada de la vivenda
1 amb la construcc!O
d ·uns porxos a la part
de ponent. El poble.
amb el seu rápid
desenvolupament en
aquesta wna. avlat
l'absorbirá. Agrlcola
Habitada

La Glrona

La vivencia de planta·
rectangular, 1 l'era,
entre la vivencia I la
pallls.sa. La construcció
posterior d'un gran
cobert utllltzat actualment per a magatzem
1 estable, condlcloru\
que la fa~ana primitiva, orlglnárlament
orientada a mlgdla,
actualment ho sigui a
llevant. Agrlcola.
Habitada.

~

Hostal del Sol
Situat al costat del
caml ral on hi feien
parada els carruatges
de Sant Joan a Olot.
Encara es conserven,
a la planta babea, els
mertjadors de !'hostal.
Habitada.

El No":é
Construccló molt
a prop del tlpus
.. basilical•, amb una
gTan era al davant.
La fa~ana ha estat
reformada recentment.
Actualment usada
com a co!0nles d·estiu
per a infants.

El Cubilá

Amb la torre situada
en un extrem de la
planta rectangular
arnb teulat a dues
aJgues. L'era l'unelX
a la palllssa. La casa
té voltes a mlgdla l a
ponent. Possiblement
una modlllcaclO
posterior aiXecá el
teulat i tragué
esveltesa a la torre.
Guillem de Cubilar
podr!a haver estat qu,
donés nom a la casa
a l'establlr-s'tú al s, 1,le
XIII. Agrtcola Habitarla
Una edlffcaciO que va
restar en peu !lns e 1
1940, que es trobana
situada junt a la font,
era anomenada • la
fassina•, seguram"nt
per que havia estat
destinada a la destil-laciO de vins.
0

El Cubilá a princlpls
de segle. A la foto-

grafla es veu
-la fassina • l l'aspecte
de la casa abans de
restauracions posteriors
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El Planas

Conjunt d'edi1!cls
superposats a partir
del nucll original més
avtat redult. Apro!!tant
la IITegularitat del
cortjunt. a la part de
migd!a, hi trobem un

por,co domestic. Cal
parlar de la palllssa
que té una lnteressant
forma arquitect.ónlca.
Era formada per un
sol pis amb dues
arcades d'entrada
i posterlorment s'hl
aixecá un altre pis
amb grans obertures
a migdia. Ramadera.
Habitada .
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Els Plans
Conjunt format per un
cos principal amb
planta amb forma de
T, el seu cos transversal, mes alcat. a la
seva part superior
dóna cabuda a un
graner amb grans
obertures a rrugdia
1 ponent. A la part
nord. construcclons
posterlors formen un
corral tancat per a
servels ramaders. !'era
uneix aquestes
edi.licaclons amb una
singular pallissa arnb
teulat a quatre algües
La complexitat
arqultectónlca d'aquest
r.onjunt I l'apar!cló
d'alguns elements
excepclonals creen
hipótesis que van de
la casa. amb tuncions
mixtes ag'l'fcolesrarnaderes a una casa
de típica defensa
Habitada.

Rudes

La seva part més
aleada a la part
posterior. Integra en
un sol edUlci.
l'habitacle, la palllssa
l les corts, és un cas
poc usual Ja que
normalment són
edilicaclons separades.
Ag'l'fcola. Abandonada.

Santlrosa
La seva arquitectura
ha estat totalment
condicionada al
desnlvell del terreny.
Col\lunt de tres ed.111cls.
un dest!nat a habltacle
arnb dues plantes
ut111tzades per a corts
1·e1s altres dos a
palllssa. Rarnadera.
Habitada.

Cal Manyu

Teularia de la Forcará
Es desconelx l'ubicacló
deis forns de culta de

teules. Aquest era
l'aspecte de la casa
fins fa un any. Per
poder construir un
hotel de nova planta,
Ja h1 falta la palllssa
1 és probable el seu
total enderrocament o
transfonnació.

Pulrollver
Edi1!cl petlt I simple
pero arnb el testlmonl
d'una torre, que, per
motlus que ignorem,
va ésser enderrocada.
Amb torre. Agncola.
Habitada.

Dades sobre la repoblació de la vall

Situació aproximada dels Vilars esmentats en el judici del
913 segons Abada!, entre paréntesis el número d'habitants
majors que consten en el document per cada un. Els enquadrats responen a1s quatre llocs ja esmentats en l'acta de
consagració de 887. Els límits de l'alou de Ripoll, més reduit,
seguirien aproximadament la línia del límit municipal actual.

Signes convencionals: 1, límits dels termes municipals en
l'actualitat; 2, lúnits probables de la vall de Sant Joan
segons el judici del 913.

Acabada la repoblació i quan la comunitat monastica passava uns moments del seu maxim esplendor, amb !'estructura urbana configurada i amb el feudalisme plenament afermat, els masos, per un capbreu del 1397 eren aquets:
Masoveria de Cumba de Vedellar. Mas Garaye. Mas de c;a
Guilla. Mas de Canalí. Masoveria des Todons, prop de sa
Guilla. Mas de Noguer. El Molí de dit mas. Mas Terrera o
Tartera. Masoveria des Bosquet. .Mas de Plano. Mas Graner
yers. Mas de Greu de Vall. Mas Bevf prop de l'església de
Parella. Mas Marqués des Grau d' Amunt. Molí de la Ribera
d'en Marqués. Mas Batlle de Clara. Mas Gili, alies Oliva de
Clara. Mas Pagés. Mas o borda de Capdevila, a la Vall
d'Encabats. Mas o borda de Marcer, a la Vall d'Encabats.
Mas o borda d'en Guasc, a la Vall d'Encabats. Mas o borda
d'en Cirers, a la Vall d'Encabats. Mas o borda d'en Cot, a la
Vall d'Encabats. Mas Plana d'Auzeya. Mas d'en Guillem
Pere, a Auzeya Mas de Queralt. Masoveria d'en Pahoma, a
Auzeya. Masoveria Drapera. Molí d'en Queralt a la riera de
Malatosca. Mas Urgell. Mas de Oinebret. Mas Pujol, de

Francons, Mas Serradell de Malatosca. Masoveria de Coll de
Corts. Masoveria d'en Fuster. Mas de la Conamina Barbaguera. Mas i batllia de Pujol. Mas ca Plana a juxta la vila de
Sant J oan. Masoveria de Barricó. Masoveria de ca Cervera.
Mas de Santigosa. Masoveria d'en Rocat. Mas de ca Rovira
de Santigosa. Mas Burell. Mas d 'en Pere Joan. Mas de
Bosch. Mas Benet d'en Gew. Mas ca Roca a les Planes. Molí
de Les Planes. Mas de Bellsola. Molí de dit mas. Mas Compte de Ginebrosa. Mas Saugué de Ribaulons. Mas d'Asprer
(prop del mas Roca). Masoveria de RocaguiXera. Masoveria
c;a Querosa de Forns. Mas Reya. Masoveria de Coma. Mas
Giamar o Guiamar. Mas Codines. Mas ca Rovira de Colldart. Mas de Vilar. Masoveria Clos d 'en Vilar. Mas Serrat de
Parella. Masoveria d'en Miguel. Mas de Rudés. Mas Vinya.
Mas de Carcassers. Mas de Serrada!. Masoveria de Comarmada. Mas Rausers d ' Amunt. Masoveria de Graell. Masoveria de Caramelles. Mas de la Vinya. Mas del Planés d ' Arcamala. Mas Queros d'Arcamala. Mas Casalons. Mas de Rourebell. Mas Llastanosa de Rourebell. Mas Plana Pallarés. Mas
de Ginebrosa. Mas Urgell. Mas Floriach. Mas Paullebre.
Molins fariners. Mas deis Pujals. Mas de Pradals. Mas Sala
de Francons. Mas d 'en Mir. Mas del Boix. Mas de Francons,
unit a la Sala. Masoveria del Coll d'Auzeya. Mas Olceya.
Mas Bemadet. Masoveria Bach Valós. Mas Ricart. Mas del
Covilart d'Avall. Mas Condamina (batlle d 'Auceja). Mas de
Toralles. Masoveria n ' Areu. Mas Torrent de Toralles. Mas de
Nagons. Mas de les Feixes. Mas Oliva dels Calgues. Mas
Cabrit, alíes Esteve. Mas de Malatosca. Mas Pasqual, de
Planes o del Gonter. Molí de Planes. Mas Ribanova. Mas
Ribavella Masoveria d 'en Ferriol. Mas Oliva de Ribaulons.
Mas de c;a Tolosa de Ribaulons, unit a !'anterior. Mas de
Rodonella i Batllia. Masoveria de la Colomina. Mas Verdaguer. Mas de la Teya. Mas Guanter de Rodonella, o de
Planes. Mas Rausers. Mas Questeyó. Mas de Coll, sobre la
vila de Sant Joan. Mas de Caselles. Mas Quintar. Masoveria
de Planacuyera. Masoveria Macera. Mas Montsalvatge. Mas
Costa d'Arc;amala. Mas Colomer d'Arcamala. Mas Riusen.
Masoveria de Pere Berenguer. Mas d'en Planes d ' Arcamala.
Mas Comafreda, d'Arcamala. Mas Tarascó. Batllia d 'en Rovira. Mas Ginebrer. Mas de Puigrodon (unit al mas Ferran).
Mas de Costa d'Arc;amala. Masos d'en Cadell. Molí del Ges,
al Ter. Mas Terrer. Masoveria d'un Molivell. Mas de Pinosa
d'Amunt. Mas Pinosa d'Avall. Mas Batlle, de Perena: Mas
La Vila Mas Franch, alíes Sala. Molí d 'en Batlle. Mas de La
Falguera. Masoveria Lo Collell. Mas de ca Bercha. Mas Planella. Mas Corcoy. Mas Guifre alies Corta!. Mas del Marti, de
Clara. Mas del Puigoliver.

Església del Monestir
DIVENDRES, DIA 31 D'AGOST
A tres quarts de vuit del vespre
Comen<;ament de la novena del
Ssm. Místeri.
DISSABTE, DlA 8 DE SETEMBRE

A les dues de la tarda
REPICAMENT
GENERAL
CAMPANES.

DE

DIUMENGE, DIA 9

«Schola Chora! del Ssm. Místeri• i
poble cantaran la «Missa a llaor del
Ssm. Míster!•, de Mn. J. Pie. A l'ofertori, les ofrenes seran presentades
pels pabordes d'Església i Placa.
Acabada la missa, trasllat de l'Eucaristia al front del Sant Crist.
A dos quarts de nou del vespre
VETLLA DEL SSM. MISTERI I
ADORACIÓ DEL SANT CRIST.
DILLUNS, DIA 10
Memoria de Santa Maria la Blanca
A les onze del matí
Missa concelebrada

A dos quarts d'onze del matí
SOLEMNE MISSA CONCELEBRA·
DA, presidida pel Rnd. Arxiprest.
Hi queden convidades les autoritat.s, els pabordes, la Junta del Monestir, la Pubilla de Sant Joan i
tot el poble.
Predicara !'hornilla Mn. Joan Aurich,
ex-vicari d'aquesta Parroquia. La

A dos quarts d'onze del matí
Missa cantada

DISSABTE, DIA 8

DIUMENGE, DIA 9

A les tres de la tarda
TRIAL INDOOR «FESTA MAJOR•,
organitzat pel Moto Club Abadesses.
A la mateixa hora, TIRADA GENERAL AL PLAT, en la qual es disputaran nombrosos trofeus.

A un quart d'onze del matí

A les cinc de la tarda
Partit de FUTBOL INFANTIL. disputant-se un trofeu.
A dos quarts de vuit del vespre
A la Galería Sant Poi, inauguració
de pintures de !'artista Ramon
Barnadas.
A dos quarts de deu del vespre
Al campanar del Monestir, repicament general de campanes i tradicionals SERENATES originals del
compositor santjoanenc Narcfs Oliveras, interpretades per la cobla
•Bofllls•. Tot seguit, passant pels
principals carrers de la vila, que
s'acabara a la placa Major, on tindra lloc una audic:ió de SARDANES
per la cobla •Bofllls•.
A dos quarts de deu del vespre
Al local social de la Unió Excursionista de Sant Joan, •La Rodona•,
repartirnent de premis de la •XIV
Manca Infantil•. Es projectaran les
pel-lícules en color •Els follet.s•
i «Alpin.l.sme al Montblanc».

DIMARTS, DIA 11
Memoria del beat Miró

Els pabordes, precedit.s de l'orquestra, s'encaminaran al Monestir per
assistir a la missa solemne. En sortint de la missa, a la placa Major
sera interpretada per la cobla
«Montgrins• la SARDANA D'HONOR «L'arnic Busquet.s•, original
de Narcfs Oliveras.
A dos quarts de dotu
Al Camp Municipal d'Esport.s, partit de FUTBOL JUVENIL entre els
equips •C.D. Abadessenc• i «U.D.
Vic•. Es disputaran un trofeu cedit
pe! Sant Joan 65.
A dos quarts d'una del migdia
SARDANES al Passeig per la cobla
«Montgrins».

A dos quarts de cinc de la tarda
Els pabordes, acompanyat.s del delegat de l'autoritat i precedit.s de
l'orquestra, aniran a buscar les pabordesses als seus respectius domicilis i es dirigiran a la placa Major,
on dansaran el Upic 1 tradicional
• BALL DELS PABORDES»
Les parelles bailadores d'enguany
seran:
J osep Guillaumes • Maria Cullell
J osep M. ª Espelt - Rosalia Buixasas
Xavier Massós - Aurora Plaza
Ramon Vlla • Guillermina Gonzalez

A continuació, bailada de SARDANES al Passeig que ser.an interpretades perla cobla «Montgrtns,._
A dos quarts de cinc de la tarda
Al Camp Municipal d'Esports, partit de FUTBOL, Lliga 2. ª Regional,

entre «C.F. Caldes» i «C.D. Abadessenc,.. Es disputara un trofeu cedit
pel C.I.T.
A les onze del vespre

SARDANES a la placa Major, per la
cobla «Montgrins».
DILLUNS, DIA 10

A les deu del matí
TIRADA SOCIAL AL PLAT, en la
qual es disputaran, entre els tiradors de l'entitat «Societat Caca i
Pesca El Pirineu» d'aquesta vila,
nombrosos trofeus i premis.
A un quart d'una de la tarda
SARDANES per la cobla «Montgrins»
al Passeig, placa Clavé 1 carrer de
Sant Poi.
A dos quarts de quatre de la tarda
CONCERT instrumental a l'Envelat,
perla cobla «Caravana».
A un quart de sis de la tarda

Al Passeig, audició de SARDANES

perla cobla «Montgrtns».
Tot seguit, audició de SARDANES
per la cobla «Caravana».
A les sis de la tarda
Al Camp Municipal d'Esports, gran

partit de FUTBOL amistós entre els
equips «F.C. Barcelona» (Juvenils) i
«C.D. Abadessenc», en el qual es
disputara un trofeu cedit pel magruflc .Ajuntament. Tirara el xut d'honor, la Pubilla de Sant Joan.
A les deo del vespre
A la placa Major, interpretació del
tradicional
BALL DELS PABORDES
Tot seguit, a la mateixa placa, hallada de SARDANES interpretades
perla cobla «Montgrins».

DIMARTS, DIA 11

A les oue del matí
82\.~ANES distribuides per places

1 passeigs, segons costum, interpretades per les cobles «Amoga»
1 «Montgrins».

A les tres de la tarda
Passant que anunciara la tradicional TORNABODA a la Font del
Cubila, on la cobla «Montgrins» tocara SARDANES.
A les set de la tarda
A la placa Major, acte commemora-

tiu de l'Onze de Seternbre, DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA.
Seguidament, tradicional «MARXA
DE LES TORXES» que, sortint del
Camp de Futbol i al so d'alegres
marxes, es dirigira, seguint els principals carrers de la vila, a la placa
Major, on es hallara la típica SARDANA LLARGA, tocada per la cobla «Montgrins», tot seguit, des del
baleó de la Casa Consistorial, es
disparara un cohet per anunciar
que un quart més tard, es comencara el CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS al terreny situat al costat
de les Cinc Fonts, visible des del
Pont Vell i els seus entorns.
A dos quarts d'onze del vepre
SARDANES al Passeig per la cobla
«Montgrins», com a comiat de la
Festa Major.

En aquestes festes podran visitar-se:
- El Museu del Monestir, a l'antiga
Casa Rectoral, des de les deu del
mati a dos quarts de dues de la
tarda, i de les quatre de la tarda a
dos quarts de vuit del vespre.
- Exposició de pintures de l'artista
Ramon Barnadas, a la Galería d'Art
«Sant Poi». Des del migdia a les
dues de la tarda, i des de les cinc de
la tarda a les nou del vespre.
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