L'any passat, el programa de
la festa major va estar
dedicat a la natura de les
rodalies de la nostra vila; la
presentació que des del
consistori vam fer del mateix,
era una introducció tematica
del programa. Enguany
aparquem la ciencia i la
natura per deixar pas al
reconeixement d'una entitat
de Sant Joan de les Abadesses amb motiu del 25e. aniversari de l'inici de les seves
activitats. La nostra introducció també canviara de
contingut i intentarem glosar
unes reflexions, potser extremadament interiors o personals, pero necessaries en
aquets moments.
El Centre d'lniciatives Turístiques de Sant Joan de les
Abadesses ha estat una
entitat viva i torta en aquest
quart de segle de vida; aixo
és inqüestionable. 1ho és
perque podem editar tot un
recult de feina teta que en
les properes pagines podreu
comprovar. No de tetes les
entitats de la nostra vila
podriem fer el mateix. 1no ho
diem amb un anim crític,
sinó perque els fets són
concrets i quantificables. 1el
cert és que el C.I.T. va
marcar una epoca i els fruits
d'una tasca constant es
poden anar recollint encara
avui.
El C.I.T. s'encarrega i s'encarrega encara ara, d'oferir
al poble uns actes que es
podrien emmarcar en el
terreny cultural i també
realitza una altra tasca
referida a la informació

turística al visitant forani. Ja
fa uns anys que també
s'encarregava d'organitzar la
part lúdica de la festa major;
actualment la Comissió
Municipal de Festes és la
que té encomanada aquesta
tasca.
Amb tot cal preguntar-se:
com se'ns presenta el futur?,
les línies marcades tindran
continuitat?, la vila podra
continuar oferint al visitant
una informació correcta i
necessaria pel bon coneixement deis nostres valors i
riqueses?, els que tenen i
tenim responsabiltats en els
terrenys de l'oferta cultural i
turística són i som conscients del perill que hi ha
d'equivocar el camí provocant una letargia en la vida
del nostre poble?, som
capa9os de perdre, oblidar o
simplement desvirtuar el
sentit de la nostra festa
major?.
L'onze de setembre de 1980,
la vila de Sant Joan de les
Abadesses estrenava
gegants; eren i són uns
gegants esvelts i alts: foren
regalats pel C.I.T. Gentil, el
gegant, ens manava tot un
seguit de coses, ens guiava
pel camí correcte. Recordem-ho:
" Farem servir la nostra
autoritat per a imposar-vos
una llei que no consentirem
que sigui transgredida. La
llei és aquesta: Conserveu
intacta la vostra festa major;
no la canvieu ni poc ni gens
de tal com és."

"Sabem que esteu orgullosos de tenir una de les
testes majors més boniques
i més senceres de Catalunya
i que compreneu que aixo
val molt; que un poble que
és capa9 de celebrar una
festa com la vostra és que
encara té anima."
"Sabem que molts de
vosaltres no us deixeu
perdre mai el Ball deis
Pabordes, com si cada any
s'estrenés, perque reconeixeu que les coses que tenen
sentit són sempre noves."
"Volem i manem, perque hi
tenim dret, que no altereu
aquestes coses."
Caldria que en el futur, el
programa de festa major
recollís aquestes frases o si
més no, el seu missatge, per
a tenir-les sempre ben
presents. És la nostra
filosofia!!, és el secret per
l'exit d'una festa!!. No les
oblidem, si us plau. No hem
de copiar res; les coses
tenen sentit propi i fruit
d'aquest sentit són valides i
eternes. Algun dia, la festa
majar s'ens pot anar de les
mans, i tots els santjoanins
ho lamentarem.
Mentrestant, moltes felicitats
al C.I.T. i aprofitem i gaudim
de la festa major d'enguany.
Lluís Grabulosa i Vila
Alcalde
Joan Ferrer i Godoy
Coordinador cultural

El C.I.T., entitat amb 25 anys
d'existencia, ha fomentat
l'atracció de forasters, tita
que ens sembla que s'ha
aconseguit fins al maxim de
les possibilitats de l'entitat.
Una entitat com la nostra, i el
poble al que representa, es
sent orgullosa de que les
tradicions i les testes de la
vila, tinguin una projecció
exterior que les enriqueix i
que milloren els exits.
Creiem que Sant Joan de les
Abadesses ha estat sempre
una vila hospitalaria; calia,
pero, crear una entitat que
procurés fer coneixer i
assabentar a tothom de la
bellesa de les nostres
contrades, endemés d'informar deis actes i testes.
Historia, Art i Paisatge, és
més que un lema turístic; és
la realitat que ens envolta; ja
que és difícil trobar una
combinació tan perfecta
d'aquest tres elements; i
creiem que Sant Joan la té.
La propera tardor, amb
l'assistencia del Conseller de
Turisme de la Generalitat de
Catalunya, es celebrara
l'acte central del 25e aniversari. El Centre d'lniciatives i
Turisme convoca a tots els
santjoanins a participar-hi.
Podrem, així, celebrar i
recordar tota aquesta corrua
d'activitats que ens agermanen.
Cal que les noves generacions de santjoanins, interessats per la vida cultural i
turística del poble, i amb

ganes de promocionar-la,
prenguin el relleu del C.I.T.,
no només perqué !'actual
junta ja fa anys que esta
treballant, sinó també
perqué són necessaries
mentalitats modernes per
actualitzar aquesta entitat
que enguany celebra 25
anys de vida.
Ramon Aoqué
President del C.f. T.

1964
1968
L'inici
Eduard Armengol, alcalde
de Sant Joan de les Abadesses, convoca un grup de
persones per tal de crear
una Junta encarregada de
promoure el turisme a la vila.

S'organitza una exposició
itinerant de fotografies
artístiques de la població, a
gran tamany.
Es presenta al Palau de la
Virreina de Barcelona el
projecte de construcció de la
font en homenatge al compositor de l'himne nacional
de Mexic, Jaume Nunó i
Roca. Comencen així, els
lla9os d'amistat entre Sant
Joan de les Abadesses i
Mexic.

Sant.ÚJan
tteyles
Abadesses

Aquesta "Junta Municipal de
Turismo" reb l'aportació
económica per a les seves
activitats, de l'Ajuntament i
deis socis que la integren.

RUTA DEL ROlvIANICO

A I'entrada de la vila
s'instaHen panells de promoció turística.
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La llibreria de Josep Picola i
Soler, situada al Passeig, e's
divideix en dues parts, una
de les quals sera destinada
a local social de la Junta i
d'informació al turista,
tinguent-ne cura el mateix
llibreter.
El Govern Civil de Girona
aprova els estatuts del
" Centro de Iniciativas Turísticas de San Juan de las
Abadesas y Comarca" amb
el número de registre 5256.
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Presentació al Palau de la
Virreina de Barcelona de la font
dedicada a Jaume Nunó i Roca.

ELECCIO
DE
LA PABORDESSA
,'.:·... 6~
,'. ·•t
69

l." PARTE

_....
....,~----

MW"--•-•""'~,
.......
_...,...
..,_..,_...,
...-.... --..

.....i.,...1,._. . . . .

...iv.::!.::'c:OomHI'. -·

~

~1;'!...-...<• t ~ Ci!Ol;"C,0,,0,,. . ., _ .. _
C:"""Olli--M O.-.
11:i,.u,._.__..._

:~..."'-""''"'---··
::::::,..,.,.,..,>-1·•..o...-•---

~-4.-,.

SANT JOAN
DE LES
ABADESSES

c-.....

Mlt.-ltt,-•,..._°'-"'"

EN El íRANSCWlSO
OEl FESTIVAL

NOtMAS

RONDA
LIRICA

PARA lA ElEC(fON
DE LA • PABOROES5A•

QUE REGIR:AN

«PABORDESSA»
'f .A( fO

El CENJRO DE

O,t I.A

,,Al<»DUu..

--

"°"""°'"""--··~..._
"'"""º""_.... ....,11.1.-•
wio-.,....-. . .....

(>.-IHNOIIOl,, - - - • .......

e--

CAH<OV- • - - - -

::-::::..-:-'"~ -=...

l l " ' , ~ .... ,,01'..c ~ D I N I

IIMACAHtO,.-•- L
l.o1"11AOII004C:Kt...,._M - . ,

-·"'°"'''~'°"- · · ww,j,,.

~~foec........_.,._

"'tOClAM.A<JOtil 0 1 I.A

El OtA 2,. 0f".ACOSJO

INICIA TIVA.S Y TURISMO

Ut. VOT..OON

2: PARTE

OE 1968
A l AS 10·30 NOCHE
EN El CINE CEN rRO

OrrtGANllA0O POR

I Nl(b(OIO 'Ali

!!~~<,u<ó_-

A LA MI$~

C.OH lA '1tll(JrA('°""
OI 1000 fL

tuw<:o

AtTHfKO

OVf INlftYHNI
( N 11,unv...l

t• _ , . - ...• ~• • ~ •.W.
,_.,• • i . . . . . . , .
ACUU,A( IO N .t.lQ UICA
Of lA A

c.,,.

Nunó i Roca, que oferí
l'Orfeó Catala de Mexic.

1969
1972

Els primers exits
Col-labora al "Curs Internacional d'Estudis Catalans"
organitzat pel Seminari de
Llengües Romanes Mitjanes
i Menors de l'Universitat de
Carolina del Nord (Estats
Units) a la nostra vila i que
va ésser suspes per dificultats d'ordre gubernatiu poc
abans del seu inici.
Amb motiu de !'obertura del
pas de frontera de Coll
d'Ares, promou junt amb
estaments turístics de les
vertents francesa i catalana,
una campanya per promocionar la Ruta del Romanic.
$ 'editen els primers 25.000
fulletons de promoció
turística.
S'organitza la festa de
l'arbre, la rebuda de la flama
de la sardana, el dia mundial
de la sardana i col-labora en
la rebuda de la flama del
Canigó a la vila.

Coordina l'obra impulsada
per l'inteHectual mexica
Salvador Moreno i sufragada
pel "Comité Bilateral de
hombres de negocios
España-México" de la
construcció d'una fontmonument dedicada al
mestre santjoaní Jaume
Nunó i Roca, autor de la
música de l'himne nacional
de Mexic.
" Sant Joan de les Abadesses. Historia, Art i Paisatge",
es converteix en la frase de
promoció turística de la vila.
Organitza el Segon Col-loqui
d'Historia del Monaquisme
Catala, presentant-se 44
comunicacions i 5 ponencies, un nombre molt considerable de les quals, tracten
temes específics del Monestir de Sant Joan.
Continuen els contactes
amb Méxic, que donen els
fru'its amb el concert de la
Coral de la Facultat de
Ciencies de la Universitat
Nacional de Mexic.
S'organitza l'elecció de les
primeres Pabordesses i
Pubilles de Sant Joan de les
Abadesses.

SEGON COlLOQUI

D'HISTORJA DEt _

MONAQ)ISME CATALA
SA'\Jl JOA'\I OE LES ASADESSES

17 AL 20 SETF:\18RE: 1970

o
SAN! JOAN O! l!S ABAD!SS!S
0 i-vend,ei, dio 18 d'Abril d • 1969

Caravana de la
FLAMA de la SARDANA
•
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Ofrena de la placa a la casa
natal del mestre Jaume Nunó I
Roca, que oferf fOrfeó Cata/a de
Mexic.
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Acte d'inauguració de la font
dedicada al Mestre Nunó.
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Continuitat
S'organitzen les diades
sardanistes i els concursos
regionals de colles sardanistes.

CONCIERTO
por el Coro de la Fac ultad de Ciencias
de la Universidad Nacional d e México
y los Cantore s de Amé rica
$ 1 1\

lntervé en les gestions per a
reconstruir el Pont Vell, i una
vegada acabat, es col-labora
amb els actes d'inauguració.

J ual\ de 111 A badetu, , de Mayo d11n6

PROG R A M A

Art. G. S.ldi.,,.,.

CJehlo Lindo

MUSICA CULTA
Rn lOllió de SeFHlf
Lc-on1rcfo Vier,zqv.i

Gu1 rd111 l1 F1er111
T!H ,Olffll$ brevu

CANCIONES ROMANTICAS
Am.tllo
EJ.rrellill

M r,11wr1.Ru G S.rdiva,
M M />or,ct-•Rr, G S.Pdinr

OBRAS REUGIOSAS
Al1b14o
Sc1mu1 Crh-i"um•M•st•f'•t•Amt-r,

Es fa carrec, durant dues
edicions consecutives, de
l'organització del Triál de
Santigosa al perillar la
continuitat de la seva celebració.

A l1luy111 (M,sa P1111ff'litl'lt)

Rnómrno
Rodollo Heffllt'r
RrtlOlllo Rovor1

Q!or,11 (M,sa Ct101I,, Ar1;tt11,n,i)

Rr,11 R1111IHl

l~Ttli:MFDIO

MUSICA POPULAR SURAMERICANA
TtmH Rnd,11<>$
Co,,o,,,t,,..
Rrt<!'nl11'1111

S1curi1d11i
A ll\ mm• no voy
Ctuir-11ttr1
Met1r\lJ8d■ y 111lm■ lh1ntu

Ton.,d1 Je

Ue11t'zuek

)>◄ 111..,,1 Ao.fr1juei

Ch.Je

CANCIO'-:ES MEXIC-,NAS
llrr, O 'MlrJ,~ar
(Ir,, J O Ttr~ero
,1,, J D (,r,cer,,
1'.111 ,T \ f...,111ne,G ,.)IJ,var
1111 G. '>,1IJov•r
Rr, fl \h,,1f"6tf'
Rrr G SdJJ1l·ar

l a Nor1da
Vamos •1 b11le
Jf't\l\ll~ "" Ch,1'>"•""'"
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Acte dinauguració del Pont Ve//
reconstruit. El C./. T., intervingué
per protar-ho a terme.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
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1977
1983
L'epoca daurada
El Centre d'lniciatives Turístiques s'encarrega plenament
de la organització de l'envelat de la Festa Major, en el
que actuaren figures de
primer ordre en el terreny de
la música i l'espectacle.
Organitza la actuació, en
varies ocasions, de la
soprano Victoria de los
Angeles al monestir de Sant
Joan.
S'inaugura el monolit de
pedra dedicat a Pompeu
Fabra.
S'encarrega a !'escultor
Francesc Fajula la realització
deis Gegants de la vila i els
ofereix a l'Ajuntament i
poble, en una festa memorable.
Es distingit amb el premi
"Ferran Agulló" per la tasca
de promoció turística de les
comarques gironines.
Edició del planol turístic de
la vila amb indicacions deis
principals monuments i
serveis.
Al mateix temps que la

Generalitat de Catalunya
Es col-labora en els actes de
reorganitza les Oficinas de
la rebuda de les despulles
Turisme del Principat, el
de Guifré el Pilós.
Centre d'lniciatives Turístiques de Sant Joan canvia de Es redacten i s'editen amb
local millorant les condicions freqüéncia, fulletons de
d'imatge que es dóna al
promoció turística que són
visitant, sempre amb la
distribuits per tot Catalunya i
coHaboració desinteressada sud de Frani;a.
de la família Conill-lsern.
Es continuen organitzant
La "Secretaría de Estado de concerts, conferéncies i
Turismo" atorga al Centre
exposicions i es participa en
d'lniciatives Turístiques de
tires dedicadas al turisme.
Sant Joan de les Abadesses,
el segon premi nacional de
Turisme perla seva tasca de
promoció turística.
Visita a l'ambaixador de
Mexic a Madrid, per tal de
invitar-lo a conéixer Sant
Joan.
S'organitza una festa popular de l'arbre, pera fer una
plantació a la nova urbanització de la plai;a de l'Abadia.
Es celebra la XXVII Assemblea lntercomarcal d'Estudiosos, presidida per el Dr.
Aamon Faus i Esteve, en la
que es presentaren cinc
ponéncies i una quarentena
de comunicacions, amb la
presencia de més de 300
inteHectuals del país.
Es promociona el cicle
musical en commemoració
del 25e. aniversari de la mort
de Jaume Espona i Brunet.
Es presenta a la biblioteca
de "La Caixa" el llibre "Del
meu poble encara" del pare
Joan Bta. Bertran.

EL
CENTRE
D'INICIATIVES
TURISTIQUES
INFORMA
ALS

~~s.

A festant de Rodatur durant la
visita del ministre de Transports
i Comunicacions de l'Estat.

La Trinca a Sant Joan.
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RECEPCIO DELS NOUS
GEGA.. JS DE LA VILA

Festa de recepció deis nous
gegants de la vi/a a la pla<;a
major.

Victoria de los Angeles, ha
cantata Sant Joan, diversas
vegades.

RECITAL
DE CANCIONES MEXICANAS
CULTAS Y POPULARES
POR

GUADALUPE
SOLORZANO

VICTORIA
DE LOS
ANGELES

M EZZOSOPRANO

Enlacen del Se"or Eduardo Con1ll lscern
,n mernoriem Sei\or Jost!: d• Cele11anz. Conill
Sent Joen de 1.e.s Abadtsi,u
~1 6 de morzo de 1982
e les 20 horas
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CENTRO OE INICIATIVAS TURISTICAS

INAUGURACIO D'UN

MONOLIT DEDICAT A

POMPEU

FABRA
FILOLEG I ORDENADOR

DE LA LLENGUA CATALANA

SANT JOAN DE
LES ABADESSES
24 DE JUNY DE 1980

El Rallye de cotxes antics
aSantJoan.
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La Junta del C.f. T., el dia de
fentrega del premi "Ferran
Agul/6".
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El President del C./. T., reb de
mans del Secretari d'Estat de
Turisme, el segon premi nacional de Turisme.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
EXPOSICIO DE FOSSILS TROBATS
A LA COMARCA I MINERAL$
DE DIVERSOS PAISOS
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promoció turística de Sant
Joan.

1984
1989

P1omoció.,
11nformac10
S'encarrega a la Comissió
Municipal de Festes, organitzar els actes de l'envelat per
la Festa Major, restant pel
C.I.T. les tasques d'informació i promoció turístiques.
Envia anualment a la Generalitat de Catalunya, les
dades referents al turisme a
Sant Joan de les Abadesses
que es prenen des de
!'oficina del C.I.T.

Continua organitzant la festa
del turista, concerts, exposicions i actes literaris.
Visita de membres de la
Junta, al Reselló i la Costa
Brava, principalment, per la
distribució de fulletons de
promoció turística.
Es continua donant als
visitants, principalment en
!'epoca d'estiu, tota classe
d'informació, des de !'oficina
delC.I.T.

SANl JOAN DE LES ABADESSES
Diuabte, dio 2• 090.r 1985 • A lu 10'30 d•I vespr•

GRAN YETLLADA
AL PASSEIG
Amemlzodo pel Con¡unl
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Col-labora en els actes de
l'Onze Centenari del monestir.
Repetidas gestions davant la
Conselleria de Turisme, tan
que la Generalitat de Catalunya editi un cartell a color i
a gran format, de les figures
del devallament del SSm.
Misteri del nostre monestir,
per a la promoció turística de
Catalunya arreu del món.
Edició d'un total de 35.000
fulletons, amb 5 idiomes
diferents, presentats amb
uns cubilets expressament
dissenyats, per una millor

COCA I VI OOL~ PER A l OTHOM

DIVENDRES
27 d' a bril d e 1984 • Oía del lllbre
A do. qtoffb d4 da11 ditl VHPr•

A la Bibltotece de la Caixa d e Pensio ns
de Sant Joan de les Abode$ses.
Praenledó del lli~

MÉS ENLLA
DELS ULLS
del P. JOAN BAPTISTA BERTRAN

Far• la ledura del lexl de p<eKnl edó,
trames pel poeta Joan Teixklor,
el Janljoenl Jordi Arrey.
L'autor lindrift la leclura d'un.s quanls poemes.
L'ade será públie. fli queda convida! tothom.
Organit:zat pe:I Centre d'lniciatives Turístiques.

OISSA8TE
1 de selembre de 1984.
A dos q uart.s de deu del vespre.

A la 8iblioleca de la C.l,a de Pensio ns
de Sanl Joan de les Abodesses

La poet,ssa.

'

MERCE SALA
I VIDAL
guardonada amb els lres primers premis
equivetenls al Meslralge en Gai Saber
i diverSOS ecdssits
fa r6 l<clura deis seus ,,.,...,._
l'acte M?rft públic:.

IU qued• coo...t.1 1othom.

Actual oficina del C.f. r.

Actes religiosos
Esglésla del monestlr

DIJOUS,
DIA 31 O'AGOST

A les vuit qel vespre
Comern;ament de la novena
del Santíssim Misteri.

El monestir estara tancat de
les dues a les quatre de la
tarda.
A dos quarts de nou del
vespre
Després de la Missa vespertina, VETLLA DEL SSM.
MISTERI, benedicció eucarística i solemne i tradicional
ADORACIÓ del Sant Crist,
acpompanyat amb el cant
deis Goigs.

DISSABTE,
DIA 9 DE SET6MBRE
A les dues de la tarda
Repicament general de
campanes.

OIUMENGE, DIA 1 O
Solemnltat del Santisslm
Mlsterl

A dos quarts d'onze del matí
Solemne missa concelebrada, presidida per l'Excm. Sr.
Bisbe de Vic, Dtr. Josep Mª
Guix. Hi queden convidats,
les Autoritats, els Pabordes,
la Junta del Monestir i tot el
poble. La "Schola Choral del
SSm. Misteri" i el poble,
cantaran la "Missa en honor
del SSm. Misteri" de Mn. J.
Pie. A l'ofertori, seran presentades les ofrenes deis
Pabordes de l'Església i
Pla9a.
Acabada la Missa, trasllat de
l'Eucaristia al Front del Sant
Crist del SSm. Misteri, on
continuara exposada solemnement tota la tarda. Hi
haura torns de "vetlla" pels
devots del SSm. Misteri i
socis de l'Apostolat de
l'Oració.

DILLUNS, DIA 11
Festa de Santa Maria la
Blanca

A dos quarts de dotze del
matí
Missa concelebrada i cant
deis Goigs propis.

DIMARTS, DIA 12
Memoria del Beat Miró

A les onze del matí
Missa concelebrada.

Actes populars
DIVENDRES, DIA 8

Seguidament, passant pels
principals carrers de la vila
que s'acabara a la Pla9a
Majar.

A dos quarts d'onze de la

nlt
A l'envelat, revista "La chica
del Molino".

A les deu del vespre
A la Pla9a Major, s~rdanes
amb la cobla Jovenívola de
Sabadell.

DISSABTE, DIA 9

A dos quarts de dotze de la
nlt
A l'envelat, ball amb "Los
Ilegales" i el conjunt "Cimarrón".

A dos quarts d'onze del
matf
Partit amistós de futbol
d'alevins entre el C.F. Torelló
i el C.E. Abadessenc. Trofeu
cedit per Rellotgeria Casademunt.
A tres quarts de dotze
Partit amistós de futbol
infantil entre el C.F. Torelló i
el C.E. Abadessenc. Trofeu
cedit per "la Caixa".
A les quatre de la tarda
Cercavila deis Gegants pels
principals carrers de la vita.
A les cinc de la tarda
Partit amistós de futbol de
jovenils entre el C.F. Torelló i
el C.E. Abadessenc. Trofeu
cedit per "Caixa de Girona".
A les sis de la tarda
A l'envelat, espectacle
infantil a carrec d'Els Farsants.
A les nou del vespre
Al campanar del Monestir,
repicament general de
campanas i tradicionals
serenatas deis compositors
Narcís Oliveras i Rarrion
Serrat, interpretades per la
cobla Jovenívola de Sabadell.

DIUMENGE, DIA 1 O
A un quart d'onze del mati
Les autoritats i els Pabordes,
precedits per l'orquestra i els
Gegants de la vila, s'encaminaran cap al Monestir, per
assistir a la missa solemne.
En sortint de la missa, la
cobla MONTGRINS, interpretara a la Pla9a Majar la
Sardana d'Honor "Raimunda" de Ramon Serrat,
dedicada a la Raimunda de
l'Hostal del Sol (l'avia de
l'Enri9ueta).
A dos quarts d'una de la
tarda
Sardanas al Passeig per la
cobla MONTGRINS.
A un quart de cinc de la
tarda
Els Pabordes, acompanyats
del delegat de l'Autoritat i
precedits per l'orquestra,
aniran a buscar les Pabordesses als seus respectius
domicilis i es dirigiran a la
Pla9a Majar, on dansaran el
típic i tradicional BALL DE
PABORDES.

Les parellas balladores
d'enguany són:
Ramon Vila - Gloria Nogué
Josep Maria Espelt - Montse
Roquer
Xavier Massós - Marta Costa
Joan Ferrer - Concepció
Formatgé.
A continuació, al Passeig,
sardanas per la cobla
MONTGRINS.'
A les sis de la tarda
Al camp municipal d'esports,
partit del campionat de
primera regional entre els
equips del C.F. L'Escala i
C.E.Abadessenc. Trofeu
cedit per la Comissió Municipal de Festes.
A les onze de ta nit
A la Pla9a Major, sardanas
per la cobla MONTGRINS.
A dos quarts de dotze de la
nlt
Ball a l'envelat amb el
conjunt TREN DE LA COSTA
i l'orquestra MONTGRINS.

DILLUNS, DIA 11
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
A un quart d'una de la
tarda
Sardanas per la cobla
MONTGRINS a l'avinguda
del Comte Guifré, carrer
Ramon d'Urg i Pla9a Anselm
Clavé.
A un quart de cinc ~e la
tarda
A l'envelat, concert amb
l'orquestra LA PRINCIPAL
DE LA BISBAL.

A dos quarts de sis de la
tarda
Audició de sardanes al
Passeig per les cobles
MONTGRINS ¡ la PRINCIPAL
DE LA BISBAL.
A un quart de deu del
vespre
A la Pla~a Major, interpretació del tradicional BALL
DEL$ PABORDES. Acabat el
ball, els dansaires seran
rebuts per la corporació
municipal a la Casa de la
Vila i signaran en el llibre
deis Pabordes del Sr. Pere
Picart i Planas.
A continuació i a la mateixa
Pla~a Major, bailada de
sardanes per la cobla
MONTGRINS.

Font del Cavilar, on la cobla
-MONTGRINS tocara sardanes. Cap al tard, davant del
Camp de Futbol, es formara
la corrua que, precedida de
la cobla i al so d'alegres
marxes, es dirigira, passant
pels principals carrers de la
vila, a la Pla~a Major, on es
ballara la tradicional Sardana Llarga, interpretada per la
cobla MONTGRINS. Tot
seguit, des del baleó de
l'Ajuntament, es disparara
un coet per anunciar que, al
cap d'un quart, tindra lloc el
Castell de focs artificials, a
les Cinc Fonts.
A dos quarts d'onze del
vespre
Sardanes al Passeig per la
cobla MONTGRINS.

A dos quarts de dotze de la

nlt
Ball a l'envelat amb l'orquestra LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL i el conjunt MONTECARLO.

A dos quarts de dotze de la
nlt
Ba(I a l'envelat amb l'orquestra COSTA BRAVA i LA
SALSETA DEL POBLE SEC.

A les cinc de la matlnada
Diana Florejada amb la
SINFOROSA i tot se9uit
BALL DEL PIJAMA amb el
conjunt MONTECARLO.

DIMARTS, DIA 12
A les onze del mati
Sardanes distribuides per
places i passeigs, segons
costum, que interpretaran
les cobles COSTA BRAVA i
MONTGRINS. Seguidament,
concert a Sant Poi.
A les quatre de la tarda
Passant que anunciara la
tradicional TORNABODA a la

Nota: Els dies 10, 11, i 12 de
setembre, romandra oberta,
d'onze a una del matf i de 5 a
7 de la tarda, a la Biblioteca
de 'La Caixa', l'exposició
d'obres d'artistes locals.
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