Sillufadó
Tinc un somni.
M'imagino Sant Joan de les Abadesses com una vila on tothom tingués un
lloc de treball on es sentís realitzat com a persona. Que la gent jove provinent d'estudis universitaris pero també els que han fet l'aprenentatge d'un
ofici el poguessin aplicar a Sant Joan. La nostra comunitat protegiria els
més desvalguts i tindria recursos i voluntat perqué la gent gran envellís
d'una forma tranquil-la i al seu entorn de tota la vida. A més, les persones
viurien en habitatges amb un tamany i unes comoditats a l'al<;ada del segle
XXI. La gent que viuria al carrer Pere Planes presumirien als del carrer
Sernat Saulet de viure a «l'autentic Sant Joan». El Sant Joan «historie»
embellit per uns carrers empedrats de manera digna. Als de la plaga Majar
amb les faganes completament restaurades els serien envejats els seus
domicilis i la gent de fara s'hi fotografiaría i es barallaria per poder pernoctar-hi. M'imagino Sant Joan de les Abadesses amb malta gent implicada
en entitats i associacions. Aquestes associacions treballarien per donar
vida a la població i no pararien de fer activitats, la gent de Sant Joan tindria
multitud d'inquietuds i aixo es veuria.
M'imagino una població sensibilitzada i respectuosa amb el nostre medi
ambient. La gent es sentiría implicada en mantenir espais com les Tres
Creus, o les fonts del nostre entorn en un estat perfecte.
M'imagino un Ajuntament obert, que sabés escoltar i saber les queixes
deis seus vilatans. Un Ajuntament on tothom s'hi sentís representat, i amb
ganes de treballar junts per Sant Joan.
M'imagino unes santjoanines i unes santjoanins orgullosos de ser-ne. Orgullosos de viure a la seva vila pero al mateix temps amb ganes de millorar-la. M'imagino la gent activa, emprenedora, participativa, implicada .... i
amb malta il·lusió.
Una de les coses que no me les imagino molt diferents és la Festa Majar.
Tants els actes més populars, com els tradicionals, com els més religiosos
fan i converteixen aquests cinc dies en la nostra Festa Majar. El meu desig
que la sabem disfrutar i la sabem fer disfruta a la nt de fara. Bona Festa
Majar.

a

s Bassaganya i Serra
Alcalde

La Unió FJwrsiNisfa de sant J•
uan recollim el llibre de signatures del cim del Taga hi llegim les impressions i els pensaments de la gent d'arreu del món que hi ha
pujat. Són excursionistes novells, veterans, ocasionals, i tots volen
compartir la seva experiencia. Amb quatre ratlles i amb més o menys
encert, volen deixar un record del seu pas.
Generacions de santjoanins hem compartit la nostra afecció per la muntanya a
la Unió Excursionista; a la muntanya, a la terra, al poble, a la fotografia, al romanic, a la botanica i a tantes i tantes coses que basteixen l'excursionisme.

La voluntat de compartir ha estat la raó que ha mantingut aquesta entitat fins
avui. Lesforg de tots els membres de les juntes, els socis i els simpatitzants,
n'han fet una entitat gran, dinamica i plenament integrada a Sant Joan.
Des de I'entitat s'ha escrit part de la historia de Sant Joan i aixo és el que volíem
recuperar. Aquest programa n'és el resultat. Coneixer els nostres orígens ens
permet saber d'on venim i qui som, i amb aquesta seguretat esperem encarar
el futur.
Lassociacionisme en general sempre ha estat una escala cívica i un reflex de la
societat. Cal continuar la tasca de les entitats i sobretot cal engrescar els més
joves, necessitem que ens prenguin el relleu i ens tornin les iHusions.
Si volem un poble a la nostra mida, vitalista i emprenedor, confiem també en
les nostres associacions, participem-hi, coHaborem junts per fer possibles els
nostres projectes. ·
Els membres de la junta de la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses
agra'im sincerament la seva aportació a tots els qui d'una manera o altra han
coHaborat amb aquesta entitat.
Dani Planas i Perpinya
President

lnfroducdó
nguany s'ha complert el 25e. aniversari de la constitució de la
Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses coma entitat
autónoma. Aquell 1975-tan significatiu per altres esdeveniments
histories- el moviment excursionista santjoaní feia també un pas
endavant, deslligant-S!;l de la vinculació amb la Unió Excursio-

nista de Catalunya per emprendre el seu propi camí. El quart de segle
que ha transcorregut des de llavors ha contemplat el progressiu creixement de l'entitat en nombre d'associats, i la seva presencia activa en
la vida cívica de Sant Joan.
Aquests 25 anys d'historia recent són el motiu -l'excusa, si voleu- que
ens permet parlar d'excursionisme en el programa de la Festa Major.
Logicament, no ens podíem limitar a un periode tan concret. Si la Unió
Excursionista de Sant Joan arriba a existir és perqué hi ha una activitat
anterior, des deis anys cinquanta, coma delegació de la Unió Excursionista de Catalunya. 1 anteriorment, als anys trenta, el precedent de
l'Esplai. 1, per fer-ho més complert, ens hem volgut remuntar encara
més enrere, quan l'activitat muntanyenca era propia deis cercles il·lustrats i urbans, lligats sovint a moviments culturals i polítics que iniciaven el redreºament del país. A lguns d'ells van deixar testimonis prou
interessants del seu pas per Sant Joan. Tot aquest passat cristaHitza
en la realitat actual d'una entitat viva, amb més de 60 activitats anuals
i mig miler de socis, que treballa per crear una oferta de lleure per als
santjoanins, pero també per relacionar aquest lleure amb un millor coneixement del nostre entorn i -conseqüencia d'aixo- un més gran respecte cap a la seva conservació.
Jordi Vilarroda

Els fmtps piotm
Is primers testimonis que ens parlen d'activitat excursionista a
Sant Joan i el seu entorn cal situar-los a finals del segle XIX. A
Catalunya, l'excursionisme va néixer estretament lligat a moviments culturals -la Renaixenºa- i a fenomens socials -el progrés de les condicions de vida de la població a
les ciutats. De fet, és en aquests
anys quan algunes capes socials urbanes comencen a disposar d'un temps de lleure, tal com
l'entenem modernament. La millora de les comunicacions fa
possible que aquest lleure es
Un entorn ramader i industrial amb les muntanyes
pugui omplir ampliant els horitmés emblematiques que envolten la val!.

zons i coneixent el país. La Renaixen~a impulsa l'interes perla historia,
el folklore, la !lengua, la geografia, l'arqueologia ... El naixement de l'excursionisme com a activitat organitzada es pot situar el 1876, amb la
creació de l'Associació Catalana d'Excursions Científiques. Dos anys
més tard, discrepancies internes porten a una escissió i es funda l'Associació d'Excursions Catalana. Són justament els membres d'aquesta
entitat, fa 120 anys, els que deixen un primer testimoni escrit on apareix Sant Joan i el seu entorn. Santiago Rusiñol, escriptor i pintor, un
deis personatges clau de la cultura catalana de finals del segle XIX i

SAMIIAGO RIJSIÑOL Al 1AM
La pujada.

El cim.

principís del XX, va descríure admírablement una ascensió al Taga que
va realítzar el juliol de 1880 en companyia de Ramon Picó í Alvar de la
Gandara. S'hostatjaven tots tres al balneari Montagut, a tocar de Ribes
de Freser, d'on parteix l'expedició, a cavall de muis que han llogat i
acompanyats d'un guia. La ruta els
porta des del balnearí Montagut cap
a Ribes, costa amunt per l'obaga de
Pardines, fins arribar dalt del Taga,
baíxant cap a Ogassa i després cap

La baixada.

Santiago Rusiñol

a Sant Joan, i continuant fins a Ripoll, des d'on retornen cap al punt de
partida en un carruatge. Tot plegat ho tan en una sola jornada, sortint a
la una de la matinada i tornant a les nou del vespre. El relat de Rusiñol
-un deis seus primers textos publicats- és remarcable en molts sentits,
per exemple en les descripcions que realitza de les mines de carbó
d'Ogassa o del monestir de Sant Joan. Pero, pel que a nosaltres ens
ocupa, resulta un excel·lent exemple del que era l'excursionisme a l'epoca, impregnant d'un cert to epic una excursió que avui consideraríem
una llarga passejada més que no pas una aventura .
Cesar August Torras va ser un altre deis il·lust res excursionistes pioners que van trepitjar el terme de Sant Joan. Presideix l'Associació Cata-

CESAR AIJGIJSI TORRAS ALA BAGA DE fA§flllA

César August Torras

lana d'Excursions Científiques (1885) i, posteriorment, el Centre Excursionista de Catalunya en els periodes de 1902 a 1915 i de 1921 a 1923.
Aquesta entitat, creada el 1890, va unificar tot el moviment de nou sota
un mateix signe.
Cesar August Torras va ser autor de les guies del Pirineu Cata/a, un
conjunt de nou volums que recullen itineraris perla serralada, i que són,
possiblement, el primer gran classic de la bibliografia excursionista catalana. El quart volum d'aquesta serie, publicat el 1921, esta dedicat al
Ripollés, i en ell hi descriu un conjunt d'itineraris que tenen Sant Joan
coma punt de partida o d'arribada: de Sant Joan a les mines de Surroca;
de Sant Joan a Ribes pel coll del Pal, Puig Estela i coma d'Olla; de Sant
Joan a Ribes, per Ogassa i coll de Jou; de Sant Joan a Ribes per la
Portella d'Ogassa -amb ascensió al cim del Taga- ; de Sant Joan a
Campevanol; de Sant Joan a Santa Llúcia de Puigmal, i de Sant Joan de
les Abadesses a Sant Joan les Fonts per Sant Pon<_; d'Aulina. L'autor és
específic amb els detalls (temps de marxa, al<_;ades, detalls geografics,
botanics o histories, cases de pagés ... ) i demostra que ha trepitjat el
territori per fer-ne una descripció acurada, pero entremig hi deixa córrer
la ploma i apareix la seva vena literaria.
Possiblement, van ser d'altres els personatges il·lustres que a l'epoca
naixent de l'excursionisme van recórrer l'entorn de Sant Joan, o van
prendre la vila com a punt de partida. No en tenim coneixement a través
de cap escrit, pero és facil suposar que Joan Maragall - per exempledevia fer-ho, aprofitant els estius que passava a la vila.

_fJmrsionismc i l)iÚl'ÍIIIODi
osep lglésias, en el proleg a la monumental Enciclopedia de l'Excursionisme, cita !'historiador Antoni Rubió i Lluch que l'any 1915
escrivia, referint-se a aquest moviment: "[L'excursionisme] Ha
portat a cap l'inventari de les riqueses naturals i arqueologiques
de Catalunya mai més encessaries que en l'epoca present, en que
tan sovint bufen apocalíptiques ratxades de vandalisme artístic".
No és estrany, així, que algunes de les primeres actuacions que es van
fer a Catalunya per conservar monuments estiguessin lligades a l'excursionisme. El cas de Sant Joan no en sera una excepció, perqué tindra molt a veure amb la primera gran restauració del monestir: "En
veritat pot dir-se que el promotor de la restauració del monestir de Sant

Joan de les Abadesses ha estat el Centre Excursionista de Catalunya",
afirmava Joan Danés i Vernedas, un deis impulsors de la iniciativa. El
1909, el mateix Danés i Vernedas, un santjoaní il·lustre interessat per
diversos camps de la cultura, llen<;ava una primera crida sobre la situació del monument. El 1911, es constitueix una junta destinada a promaure la restauració, presidida per l'arxiver mossen Josep Masdeu, que
s'entrevista amb el bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, i obté el seu
suport. Aquest mateix any, té lloc a Sant Joan un acte a favor de la
restauració on intervenen, entre altres, els arquitectes Josep Puig i
Cadafalch - que dirigira les obres- i Jeroni Martorell, aquest últim en
representació del Centre Excursionista de Catalunya. L'entitat, a partir
d'aquest moment, es vincula d'una manera molt activa al projecte, i
contribueix de forma decisiva a donar-li ressó nacional. El 1912, el Congrés Excursionista de Manresa acorda que tates les entitats del moviment treballin i contribueixin a l'obra. La crida va tenir ressó, i gent com
Bonaventura Bassegoda o Joaquim Folch i Torres varen publicar articles sobre el monestir de Sant Joan. L'any següent, 1913, hi ha constancia que el Centre Excursionista de Vic va dedicar a la restauració una de
les seves sessions, on prenen part Puig i Cadafalch i mossen Josep
Gudiol, el gran impulsor del Museu Episcopal de Vic.
Aquesta primera restauració es va portar a terme per etapes, i es va
allargar fins a l'any 1925. En conjunt, va permetre una notable recuperació de !'exterior de l'edifici: es van enderrocar fortificacions que s'havien anat sobreposant als edificis, es van refer les voltes i el teulat, i es va
actuar sobre els dos absis petits de la part nord, un deis quals es va
reconstruir de dalt a baix. També es va rebaixar el cos d'edifici del segle
XVII on actualment hi ha l'arxiu. A !'interior, els treballs van permetre
descobrir capitells i co1u m n es fins llavors
amagats sota d'arrebossats i alliberar de
nou els grans finestrals
que estaven coberts.

El monesttr de Sant Joan duran/
la restauració de Puig i
Cadafa/ch. La recuperac,ó del
monument va rebre un impuls
important per part del Centre
Excursionista de Catalunya.

rinidiHió a I'r.xmrsionismt
SiUÚjOODÍ. [Esplai
o sera fins als anys t renta que l'activitat m untanyenca deixara
de ser més aviat propia de la gent de ciutat. A mesura que també milloren les condicions de vida a tot Catalunya i que creix el
nivell cultural, el fenomen produ'it a la capital es va generalitzant.
A Sant Joan, l'excursionisme també apareix lligat a una inquietud cívica. A ls anys trenta, epoca de la segona República, es recupera el caliu
de l'associacionisme que havia quedat esmorte"it amb la dictadura de
Primo de Rivera. La primera notícia que tenim d'una entitat que inclou
l'excursionisme entre les seves activitats és la de la Societat Cultural i
Excursionista Esplai, creada possiblement l'any 1932. No ens ha pervingut documentació escrita sobre aquesta associació. Sabem, pero,
que un deis seus promotors principals va ser Pere Coromines -en Pere
de ca la Maria Fornera- tot i que segons sembla el seu president era
Jaume Estany. El grup Esplai, a més
de fer sortides excursionistes - aprofitant sobretot aplecs que es feien a
la rodalia- portava a terme també
altres act ivitats, sobretot lligades al
cinem a amateur i a la fotografía.
L'Esplai portava a terme amb una

Una sortida de /'Esplai,
anterior a 1936. A /'aplec
de Santa Maria de les
O/Jetes.

A la segona fotografía,
d'esquerra a dreta,
Antoni Piel/a, Caries Soler
i Antoni Compte.

Una sortida a
Sant Joan als

anys 40.
D'esquerra a
dreta, Jaume

Estany, que
havia estat
president de

l'Esplai,
Antoni
Compte,

Eduard Moret
, Eudald
Carbone//
"Non».

certa regularitat projeccions de cine a Sant Joan, al Palau de l'Abadia,
i també en altres pobles de la comarca on se'ls demanava -tenim constancia que ho van fer a Vallfogona i a Ogassa, per exemple. L'impulsor
més destacat de les activitats de cine i fotografia era Eudald Carbonell,
conegut com en Non.
La guerra civil trencaria la dinamica de l'entitat. Curiosament, la que
seria la darrera sortida col-lectiva organitzada per l'Esplai va coincidir
amb l'aixecament franquista del 18 de juliol de 1936. Aquell día, l'Esplai havia organitzat una excursió a l'aplec de Santa Magdalena de
Vallfogona. Perqué hi pogués assistir més gent, es varen llagar dos
autobusos que portessin els assistents fins al coll de Canes, i des d'alla
arribar a peu a !'ermita. Encara avui, els més joves deis participants en
aquella excursió recorden com - a la tornada a Sant Joan- van anar al
café Narat, a la plaga Majar, i van trobar els clients amb l'orella parada
a la radio, escoltant les primeres notícies del cop d'estat.
Els tres anys de guerra que seguirien - i els posteriors- serien males
époques per a l'excursionisme. Molts deis joves de l'Esplai van haver
d'anar a la guerra, pero la llavor que va sembrar l'entitat no va ser
inútil. Si més no perqué alguns deis seus integrants els tornem a trobar
anys després - passats els moments més durs de la posguerra- en la
represa de l'activitat excursionista a Sant Joan.

La rcpraa de l'amnionisme

sofala didadura

a practica de l'excursionisme - lligada a una certa estabilitat económica i a un clima polític favorable a l'associacionisme- va
quedar molt tocada després de la guerra civil. Estanislau Torres
recull dades que ho demostren: de les 236 entitats excursionistes que hi havia a Catalunya l'any 1936, es va passar a 20 entitats el 1940. D'altra banda, el lligam del moviment excursionista
amb el nacionalisme i la inequívoca filiació catalanista de les entitats i
persones que l'integraven, el va situar en el punt de mira del régim
franquista. La simple practica de l'excursionisme podia resultar una
activitat sospitosa. El mateix Estanislau Torres, vetera escriptor i excursionista, ho va poder comprovar en una sortida pels entorns de
Sant Joan.

l
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Estanislau Torres

Després de la guerra civil, la Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya - que fins llavors aglutinava tot el moviment associatiu- va
passar a Delegación Regional de la Federación Española de Montañismo
en Cataluña. Als primers anys, l'activitat de les entitats es va intentar
cont rolar fins al mínim detall. El 21 de mar~ de 1940, el governador civi l
de Barcelona, Wenceslao Fernández Oliveros, publicava una ordre al
Boletín Oficial de la Provincia on deia que els presidents de les entitats
q u edaven "investidos del
carácter de agentes auxiliares de
la autoridad" i els responsabilitzava de cont rolar la vida interna
de cada associació "a los efectos
de impedir que se falseen,
desnaturalicen, rebasen o sustituyan, insidiosa o abiertamente, los
fines sociales lícitos". El regim
desconfiava, dones, de tot allo
que feia olor de país, o que podía fer-ne.
Una acampada a Sant Amand, el 2 d'octubre
de 1955, per colocar-hiel /libre de registre.
Aquest dia es va comen<;ar a parlar d'aixecar
una creu al cim del Taga.

Pioners de !'esquí
a Sant Joan.
D'esquerra a
dreta, Antoni
Compte, Eduard
Moret, Josep
Serra i Pau
Serrat. La foto
data deis anys 40
i possiblement es
va fer a la Malina.

La ddq!aáó de la IJnió FJmrsionisfa de f.afalunya a Silnf Joan
n aquest context, no és estrany que la recuperació de l'activitat
excursionista a la posguerra fos complicada. La Unió Excursionista de Catalunya - entitat creada el 1933, que s'estructurava
en diferents delegacions escampades per Catalunya- va ser un
deis primers col·lectius en tornar a posar-se en marxa. El mateix 1940, va reprendre les activitats amb només quatre delegacions. El 1943 ja en tenia set, i de mica en mica se n'hi van anar
incorporant de noves, a mesura que la pressió política també s'afluixava.
Va ser aquesta entitat la que els excursionistes santjoanins van triar
com a aixopluc per a les seves activitats, tan bon punt van estar en
condicions de tornar a posar-les en marxa. Durant els anys 40, hi ha
constancia que grups de joves - molts deis quals havien estat lligats a
l'Esplai- continuaven fent excursions a la muntanya pel seu compte,
sense estar organitzats en cap entitat. Fins i tot, alguns d'ells practicaven l'esquí, amb sortides a les estacions m és properes - La Molina i
Núria- o, senzillament, baixant pels vessants de l'obaga del Taga i de
Puig Estela.
A principis de la década deis 50, es planteja novament la necessitat de
donar una estructura estable a aquestes inquietuds que continuaven
existint. Novament, hi trobem Pere Coromines com a impulsor, que
contacta amb altra gent i comen~a a crear el caliu necessari. En un
primer moment, sembla que la seva intenció era recuperar amb el
mateix nom l'Esplai, l'entitat existent abans de la guerra civil. La idea,
pero, va ser desestimada davant de la dificultat que podia haver-hi per
obtenir els permisos oficials per ressuscitar una associació constituida
durant el periode republica i, per tant, sospitosa ja d'ent rada. Així dones,
es va considerar millor acollir-se al paraigua d'una entitat ja constitu·ida. Primer es va demanar informació al Cent re Excu rsion ista de
Catalunya, pero aquesta ent itat no tenia delegacions locals. Desp rés,
es va acudir a la Unió Excursionista de Catalunya, amb qui es va arribar rapidam ent a un acord.
El m aig de 1953, es van aprovar oficialment els estatuts de la delegació de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) de Sant Joan de les

Abadesses, la que feia número 12 entre les que l'entitat tenia repartides llavors pel país. El primer president va ser-ne Antoni Compte i Fageda, i el secretari, Joan Santanach i Ricart. Cada delegació escollia el
seu propi president-delegat, que després rebia l'aprovació del Consell
General de la UEC. Aquest organisme, per la seva part, estava format
per tots els presidents de les delegacions -en qualitat de vocals- que
escollien entre ells un president i un vice-president peral conjunt de la
UEC. La forma d'organització permetia que cada delegació funcionés,
de facto, amb una notable independencia, encara que formalment estiguessin estructurades en una sola entitat.
Coma socis fundadors de la delegació de la UEC de Sant Joan, figuren
els esmentats Antoni Compte i Joan Santanach, i a més d'ells Pere
Arqués, Angel Canelles, Josep Cerrada, Jordi Corominas, Eudald Esteve, Enrie Franch, Josep Garriga, Ramon Guillamet, Josep llla, Ramon
Masós, Adolfo Moliné, Enrie Pascal, Josep Pineda, Josep Plana, Pere
Prat, Ramon Serrat i Josep Tarré. El primer local social de l'entitat es va
establir al cafe de Can Pep, al principi del carrer de Ramon d'Urg, que
també servia de local per a altres entitats de la vila, com el CE
Abadessenc.
L'entitat va comengar, de
mica en mica, a posar en
marxa la seva maquinaria.
Entre finals deis cinquanta i
principis deis seixanta, i
sota la presidencia d'Antoni
Compte, s'iniciarien algu-

Repat11ment de premis de la
manca d'orientac1ó de l'any 1962
Al cafe de Can Pep. D'esquerra a
dreta, Pere Arqués, Josep
Garriga, Guillem Rovira, Enrie
Pascal i Nicolau Panadés.

la missa al cim del Taga del 29 de
juny de 1957, oficiada per mossen
Josep Codinach, és considerada
oficialment la pnmera que l'entitat
va organitzar.

nes de les activitats que encara avui continuen i que identifiquen l'excursionisme santjoaní. Les primeres que es van portar a terme amb
regularitat van ser la Missa al cim del Taga, iniciada el 1956, i la Marxa
d'Orientació, que es va comen<;ar a fer el 1958. Tres anys més tard, el
1961 , es va fer la primera Marxa Infantil d'Orientació - més tard aquesta marxa passaria a ser de regularitat. L'any següent, el 1962, es portava al Taga el primer pessebre per Nada 1, obra d'Antoni Compte i de
Josep González. El 1963, es feia el primer campament infantil al pla
d'Estrangol, i també el primer Concurs de Christmas - ara, Concurs de
Nadales. Es marcaven així algunes de les grans línies que s'han anat
seguint en anys posteriors: l'activitat competitiva o més propiament
esportiva - les marxes-, l'activitat d'excursionisme col-lectiu amb una
amplia vocació de participació popular - la missa al cim del Taga- , i
una vessant cultural -les nadales. Hi ha també constancia de la realització d'altres activitats que, si bé s'apartaven de l'ambit estrictament
excursionista, servien per atreure gent a l'entitat. Es feien, per exemple, sortides amb autocars a diferents punts del país: a Perpinya, a
Olesa de Montserrat per veure-hi la Passió, o a poblacions de la costa,
aprofitant l'estiu.
Durant aquests anys, també es va intentar la creació d'un refugi de
muntanya a l'antiga rectoría de Sant Martí d'Ogassa. L'entitat va negociar-he amb el Bisbat de Vic, propietari de l'edifici. La Unió Excursionista es comprometía a rehabilitar-lo i mantenir-lo en condicions peral
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seu ús, i el Bisbat el cedia gratu'1'tament per un periode de 30 anys,
només a canvi que els grups excursionistes d'Acció Católica el poguessin utilitzar lliurement. L'acord va arribar a ser redactat en forma
de contracte -en un document que encara avui es conserva- pero mai
no es va arribar a signar, segons sembla perqué a última hora el Bisbat
es va fer enrere.
Fent el soco/ de la creu del Taga el 21 de juny del
1959. Al peu de la creu, ajup;t, Manuel Broton,
a/'esquerra de la imatge, Josep Gonzalez i a la dreta,
dempeus, Antoni Compte í Josep Serra. Sobre el
matxo, Francesc Colom í penjat de la creu Enflc

LA CREIJ DEL TAGA

El 21 de juny de 1959
una cop fet el soco/

El 1965, Antoni Compte va deixar la presidencia de la delegació de la
UEC i el va succeir Josep Gonzalez i Giménez, que ocuparía el carrec
fins la seva mort sobtada, el 1983. Home metódic i bon organitzador,
marcaría una epoca en l'excursionisme santjoaní. Sota el seu mandat,
es consolidarien i ampliarien les activitats iniciades a !'anterior. Així, el
1972 es comencen a fer sortides matínals infantils, que acabarien consolidant-se com a lniciació a la Muntanya. També el 1972 es va crear
una secció d'esquí, seguint l'exemple de molts altres grups excursio-

LA MISSA DEL TAGA

nistes, i recollint una petita tradició d'esquí d'aficionats que alguns
santjoanins - amb estris rudimentaris- havien practicat als vessants del
Taga. Amb el nom d'Altter Esquí, aquesta secció s'acabaria independitzant com a entitat propia, tot i que després acabaría integrada al
Club Piscines i Esports Abadessenc. A part de les activitats organitzades a Sant Joan, consta una activa participació de socis de l'entitat en
les diferents marxes d'orientació - agrupades en el trofeu Cinc Comarques. A títol particular o en petits grups, els excursionistes de Sant
Joan feien també sortides d'alta muntanya de les que acostumaven a deixar
constancia en la circular anual de l'entitat, preferentment a cims del Pirineu,
pero també deis Alps.

Pessebres al
cim Tagaala
decada deis
anys seixanta i
el de l'any 1998,
undelsmés
espectaculars.
Laseva
entronització i
recollida han
esdevingut una
tradició en el
calendari de
testes locals i
un orgu/1 la
seva realització.
Rns l'any 2019,
santjoanins han
demanat ser-ne
els autors.

El 1971, també es va traslladar la seu social de l'entitat. El café de can
Pep tancava, i es va obtenir permís de l'Ajuntament per utilitzar els
baixos del Palau de l'Abadia. Paral·lelament, Lluís Mata i Dalmau - un
deis socis actius de l'ent itat- va oferir el seu establiment, el café de La
Rodona, com a nou estatge social, i la seva proposta va ser acceptada,
perqué permetia tenir un contacte més constant amb els socis. ~Abadia es va utilitzar només per guardar-hi material.
Seria igualment sota la presidencia de Josep González, entre els anys
1974 i 1975, quan es viuria el procés de constitució de la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses com a entitat independent.
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TARJETA DE IDENTIDAD
Resguard que
acreditava el pagament
de la quota de soci de
la UEC de Sant Joan
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Carnet d'associat
Carnet de la Federació
Espanyo/a de
Muntany1sme d'un
soci de la UEC de sant
Joan. L'entitat tramita
encara ara els carnets
i assegurances per als
soc,s que voten
federar-se

Laamdódtlil
llnió F.Xmnionisfa de Silnf Joon
El procés de separació de la Unió Excursionista de Catalunya i creació d'una entitat autónoma es va produir amb tota normalitat. El 27
de gener de 1974, l'assemblea ordinaria de socis va aprovar l'inici
de la tramitació per constituir l'associació, d'acord amb el procediment previst en els estatuts de la Unió Excursionista de Catalunya.
Entre els motius que es fan constar per procedir a la separació hi destaca
que "en aquests anys s'ha aconseguit una completa formació com a entitat excursionista i una més efectiva integració en les activitats excursionistes de la nostra província, arran de la creació de la Delegació de la Federació Catalana de Muntanyisme a Girona". És a dir, que l'excursionisme
santjoaní es sentía prou madur per caminar pel seu compte, sense tutel-la:
hi havia un calendari d'activitats consolidades, un arrelament social notable - amb socis joves que garantien la continüitat- i s'havia adquirit la practica suficient en els procediments de funcionament d'una entitat.
El següent pas es va donar el man; de 1974, en una assemblea extraordinaria de socis a la que va assitir el llavors president del Consell General de
la Unió Excursionista de Catalunya, Osear Ferrer. ~assemblea va ratificar el
procés iniciat dos mesos enrere - no s'havia presentat cap esmena en contra- i es va acordar que la separació es faria efectiva a partir de 1'1 de gener
de l'any 1975. Els mesos que quedaven fins a final d'any s'havien d'aprofitar pera la preparació d'uns Estatuts i tota la documentació necessaria per
constituir una entitat.
La presencia d'Óscar Ferrer a l'assemblea confirma la naturalitat amb que
es va assumir el canvi de situació. El president de la UEC va aferir a Sant
Joan tota la col·laboració necessaria. De fet, el mateix nom que es va
escollir per a la nova entitat -Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses- volia indicar que entre la vella i la nova etapa no hi havia ruptura,
sinó continu'itat. El dia 7 d'abril de 1974, en una altra assemblea, 25 socis
es constitueixen com a promotors de la nova entitat, aproven el projecte
d'Estatuts i proposen a la Federació Catalanya de Muntanya una junta on
Josep González continua com a president, Enrie Pascal és el secretari, i
Ramon Torner, el tresorer, acompanyats de Josep Bosch, Josep Prat i Esteve
Caries, coma vocals. Tal com estava previst, a principi de 1975 es fa efectiva la separació, i el 26 de gener d'aquest any té lloc la primera assemblea
ordinaria de socis de la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.

25 anys de la Unió FJmrsionisfa
de Smu Joon de la Ahildasa
evolució de la Unió Excursionista de Sant Joan, al llarg del seu
primer quart de segle de vida independent, segueix dues línies: l'increment del potencial de l'entitat - nombre de socis, ser' veis que s'ofereixen i activitats realitzades- i l'esforg per adaptar-se als canvis que l'excursionisme experimenta. En aquests 25 anys
s'ha assistit a una creixent popularització de l'activitat muntanyenca
com a forma de lleure, relacionada darrerament amb la practica deis
anomenats esports d'aventura. Al mateix temps, ha perdut pes l'excursionisme tradicional, lligat durant el franquisme a un component
resistencialista. El repte de la Unió Excursionista de Sant Joan ha estat
i és el de mantenir l'equilibri entre totes les formes
de practicar les actitivitats
de muntanya.
L'entitat ha tingut quatre
presidents des que va ini-

Repartint la
xocolatada al
campament del
pla d'Estrángol,
a principis deis
anys 70.

ciar la seva trajectoria autónoma. Josep González va continuar al seu
davant fins l'any 1983, quan va morir sobtadament. El va substituir llavors Enrie Pascal, veten3 membre de moltes juntes anteriors, que el
1992 també va deixar el carrec per raons de salut. Entre aquest any i el
1996, Francesc Muñoz va ocupar el carrec. Des de llavors, és president
Daniel Planas.
El creixement en volum de l'entitat va comportar la necessitat de buscar un local propi on es pogués centralitzar la vida social i administrativa, i magatzemar-hi el material. El 1988, es va formalitzar el contracte
de lloguer de l'actual local social, al número 4 del carrer Jussa. Les
dependencies del que havia estat en altre temps un habitatge familiar
es van reformar gracies al treball voluntari d'alguns deis socis. La
infraestructura de l'entitat va fer un nou pas endavant amb la
informatització de la gestió administrativa i comptable. El nombre d'associats s'apropa actualment al mig miler. La UE de Sant Joan esta integrada a la Federació d?Entitats Excursionistes de Catalunya.

lnauguració del sender de les
Ouatre Ermites PR C-60, el
juny de 1989. Els participants
a la primera caminada, davant
Sant Ponr; d'Aulina.

VIII Caminada Popular de les
Ermites, /'1 de maig de 1997.

La Unió Excursionista ha procurat sempre que la seva activitattrascendís
l'ambit estrictament intern de l'entitat, i es traduís en un benefici pera la
vila de Sant Joan. Amb aquest objectiu, el 1989 es va inaugurar el sender de petit recorregut de les Ouatre Ermites, que permet fer un recorregut a l'entorn de Sant Joan prenent com a punts de referencia les
ermites de Sant Antoni de Padua, Santa Llúcia de Puigmal, Sant Pone;
d'Aulina i Santa Magdalena de Parella. El trac;at s'acull a les característiques tecniques i de senyalització dictaminades pel Comité Catala de
Senders, que a la seva vegada s'adapten a la normativa internacional
en aquest camp. El sender PR C-60 -segons la nomenclatura oficial- té
una longitud de 20'5 quilometres, després de !'última modificació que
es va fer del seu recorregut, coincidint amb el dese aniversari. També
amb aquest motiu, i en coHaboració amb l'Ajuntament, es va netejar i
senyalitzar, i es van editar nous fulletons explicatius del recorregut.

El grup
d'iniciació a la
muntanya, l'any
1985. Assegut
enmig deis nens,
Josep Prat, que
va ser /'anima de
la formació de
nous
excursionistes
durant molts
anys.

Els participants a la Marxa
de Regularitat de Catalunya,
organitzada perla VE el 27
de maig de 1979, al cim del
Puig Estela.

Compartir un apat a la muntanya és un
deis moments agradables de
l'excursionisme. A la foto, la sortidaesmorzar d'inici de la temporada, el 2 de
mar<; de 1997, prop del serrat del Ga/apet.

Els darrers anys
s'ha fomentat la
practica de
l'excursionisme
d'alta muntanya.
Els participants a
la sortida general
d'alta muntanya
d'enguany, el dia
2 de julio/, al cim
del Garmo Negro.

L'activitat actual de la Unió Excursionista de Sant Joan s'articula al voltant d'unes seccions que realitzen sortides periodiques, a més de les
activitats puntuals que formen part del calendari anual.

SECCIÓ D'AIL\ NUMIANYA
Realitza mensualment-entre setembre i juliol- sortides per pujar a cims
del Pirineu de més de 2.000 metres. L'activitat d'aquesta secció inclou
tambe els Trofeus 3000. Aquests guardons van ser creats per iniciativa
deis socis Josep Burniol i Francesca Gelabert, i es concedeixen a les
persones -socis o no de l'entitat- que durant l'any pugen a cims de
més de 3.000 metres, i que ho acrediten degudament. Fins a l'any 2000,
s'han entregat un total de 334 d'aquests trofeus en les sis edicions de la
convocatoria.

'

,

SECCIO INfANIIL
Manté en marxa una de les activitats més tradicionals de l'ent itat, les
sortides d'iniciació a la muntanya que serveixen per introduir els més
joves - nens i nenes d'entre 6 i 14 anys- en la pract ica de l'excursionisme. També continua organitzant el campament anual al pla d'Estrangol,
durant quatre dies a finals del mes de j uliol. A l mateix temps, aquest
campament serveix perqué grups de joves comencin a participar més
activament en la vida de l'entitat, fent-hi de m onitors.

SECCIÓ DE BICICim DE t1UNIANYA
La més jove de les seccions, creada el 1998 per donar resposta a les
inquiet uds deis socis que tenen en la bicicleta la seva forma de recórrer la muntanya. Realitza també sortides mensuals, amb diferents graus
de dificultat.

SECCIÓ DE SENDERS
Es va crear el 1989, amb l'objectiu d'ajudar al coneixement deis senders
de gran recorregut deis Pa'isos Catalans. Realitza sortides mensuals per
recórrer trams d'aquests senders, en col·laboració amb altres entitats del
Ripolles i d'Osona. Actualment participen en aquesta iniciativa, promoguda per la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses, el Club Excursionista de Ripoll, el Grup Excursionista de Campdevanol, la Unió Excursionista de Vic i el Club Excursionista de Taradell. L'entitat s'ocupa també del manteniment deis trams de senders de gran recorregut que travessen el terme municipal de Sant Joan.

SECCIÓ DE mms
Les act ivitats més tradicionals de totes les que porta a terme l'entitat
han perdut, de mica en mica, l'acceptació q ue tenien els anys enrere.
Els canvis de costums porten a una progressiva preferencia per les
caminades que no tenen caire compet itiu ni reg lat . Tot i aixo, s'ha continuat rea litzant la Marxa d'Orientació i la Marxa Infant il de Regularitat,
i els socis de l'entitat han continuat part icipant en marxes promogudes

per altres entitats. La Marxa d'Orientació és puntuable perla Copa catalana de Marxes Regulars.

ADRES AOIVIIAIS
Entre les activitats generals que la Unió Excursionista de Sant Joan porta a terme un copa l'any, destaquen la missa al cim del Taga i la portada
del pessebre (veure l'apartat La missa i la creu al Taga). Cada mes de
desembre, es continua rea litzant el Concurs de Nadales, amb la corresponent exposició deis treballs realitzats. Des de l'any 1989, coincidint
amb el dia 1 de maig, es porta a terme la Cam inada Popular de les Ermites. Iniciada amb motiu de !'obertura del sender de les Ouatre Ermites,
s'ha anat variant el seu recorregut per coneixer nous indrets, sempre
prenent com a punt de referencia ermites o esglésies de l'ent orn de
Sant Joan. És l'activitat amb més participació de tates les que actualment porta a terme la Unió Excursionista, i atreu molta gent de fora de
la vila i de la comarca. Des de fa cinc anys, l'entitat també organitza una
caminada nocturna emmarcada en el Cicle de Representacions del Comte
Arnau, el segon dissabte del mes de juliol. La vigília de Sant Joan, es
prepara la recepció de la Flama del Canigó.
Al llarg d'aquests anys, de forma esporadica, s'han portat a terme altres
iniciatives, que van des de projeccions i xerrades sobre temes de muntanya a sortides peral coneixement del terme municipal de Sant Joan.
La Unió Excursionista ha col·laborat també en l'organització d'altres activitats a la v ila i a la comarca, que van des de les propiament esportives
- la duatló de Sant Joan o la cursa de bicicletes de muntanya lron Bikefins a les culturals -la proclamació de Sant Joan com a Ciutat Pubilla de
la Sardana o el centenari de la Festa de I'Arbre.

&

SANT JOAN DE
LES ABADESSES

Els diversos escuts que han identificat l'entitat. Des de la reconstrucció a partir d'una fotografia de
l'Esplai, fins a la remodelació amb motiu del 25e aniversari, tot adaptant /'aliga de l'escut de la vi/a.

Siltú Joon, sm d'admfafs
nadonals dd món fJQllliODisfa
activitat excursionista a Sant Joan no s'ha limitat a l'organització d'esdeveniments d'ambit local. Ja el 1962, la UEC va triar
Sant Joan per fer-hiel seu campament General de Primavera,
' que es va instal·lar a les Tres Creus, tot i que el mal temps el va
acompanyar. El 1964, la delegació de la UEC va col·laborar en
l'organització del 14e. Campament General de Catalunya, convocat per la Federació Catalana de Muntanyisme i organitzat directament per l'Agrupació Excursionista Icaria, de Barcelona. El lloc escollit
peral campament van ser els plans de Puigoliver, prop del Corcoi. Les
activitats deis tres dies que va durar el campament eren una mostra de
la funció que complia l'excursionisme com a aixopluc de manifestacions de la cultura del país: ballada de sardanes, recital de danses, i la
quarta edició deis Jocs Florals de Muntanya.
El 27 de maig 1979, Sant Joan va acollir la 43a. edició de la Marxa de
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Regularitat de Catalunya, que va portar més de m ig miler de persones
(258 equips) cap a Serra Cavallera. El 1985, s'hi va fer la 6a.edició de la
Marxa Infantil de Regularitat de Catalunya, amb una participació de 220
nens i nenes. 1 el 1996, Sant Joan va acollir el 15e. Aplec d'Excursionistes Veterans de Catalunya.
NOTES
(1) L'inici de la missa al cim del Taga s'ha considerat sempre que havia estat el 29 de juny de
1957 . Així consta en l'opuscle editat perla Unió Excursionista de Sant Joan l'any 1982, amb
motiu del 25e. aniversari de l'esdeveniment; s'hi reprod ueix un article de l'antic secretari de
l'entitat, Joan Santanach, aparegut a la revista Senderos el juny de 1959. A l Ful! Parroquial del
15 de julio! de 1956, pero, hi hem pogut localitzat la nota següent, en l'apartat Crónica de
junio: "En el día de hoy [29 de juny) excursionistas de Sant Juan y Rip oll en número de unos
70 asisten a una Misa en el monte Taga. Unidos a ellos en espíritu, los sanjuaneses todos te
confesamos una vez más, oh Dios, Señor de nuestros montes y valles". Aix í dones, sembla
prou evident que va haver-hi una missa al Taga anteri or - exactament en un any- a la que va
oficiar-hi el 29 de juny de 1957 mossen Josep Codinach, que fins ara es considerava la primera.
(2) GONZÁLEZ, Josep. La nostra missa al cim del Taga . Dins XXV M issa al cim del Taga . Unió
Excursionista de Sant Joan, 1982.

Les tendes instal-!ades als plans de
Puigoliver, l'any 1964, en el 14e
campament general de Catalunya
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Novena al Santíssim Misteri, cada día del
31 d'agost al 9 de setembre, a les vuit del
vespre. Cant deis Goigs.

A les dues de la tarda, repicament general de campanes.

A dos quarts d'onze del matl, missa solemne concelebrada presidida per mossen Anton Martí, rector de la parroquia.
A l'Ofertori els pabordes de la plaga executaran davant !'altar uns compassos del
Ball deis Pabordes.
Acabada la missa, trasllat de !'Eucaristía

al front del Crist del Santíssim Misteri, on
romandra exposada tota la tarda per ser
adorada i venerada pel poble. Torns de
vetlla.
A les vuit del vespre, missa i solemne vetila al Santíssim Misteri.

A dos quarts de dotze del migdia, missa
solemne concelebrada, dedicada a Santa
Maria la Blanca.

A les onze del matí, missa solemne concelebrada, dedicada al beat Miró de Tagamanent.

ffffa populiH'S
2 5t1NIIE, DIHABIE

A les quatre de la tarda al Camp Municipal
d'Esports, partit de futbol.

A partir de les nou del vespre, Enfilada a
Sant Antoni. Sopar popular i revetlla amb
el Trio Camprodon.

A les quatre de la tarda, a la plaga de l'Abadia, trabada de gegants. Tot seguit, festa de
l'escuma amb el grup Arlequí a la Plaga Major.

8 5t1EHIIE, DWENDIU
A les onze de la nit, a la plaga Major, actuació deis grups Umbilical i Dusminguet.
A dos quarts de dotze de la nit, al pavelló,
ball amb el conjunt Moonlight.

9 5t1NIIE, DIHABIE
A les onze del matí, al Camp Municipal d'Esports, partit de futbol.
A dos quarts d'una del migdia, al Camp Municipal d'Esports, partit de futbol.
A les tres de la tarda, al camp de tir, tirada
general al plat.
A dos quarts de quatre, al camp de petanca, melé de petanca.

A les sis de la tarda, al Camp Municipal d'Esports, partit de futbol.
A dos quarts de nou del vespre, a les Cinc
Fonts, encesa de !'interruptor de la nova il·luminació del Pont Vell i les faganes del Ter,
amb motiu del centenari de l'enllumenat de
la vila de Sant Joan.
A dos quarts de deu del vespre, al campanar, serenates. Tot seguit, cercavila i audició de sardanes a la plaga Major amb la
cobla Jovenívola de Sabadell.
A les onze de la nit, a la plaga Clavé, actuació del grup de música celta Crispí Moors.
A partir de dos quarts de dotze de la nit, al
pavelló, ball amb Ethel i I' orquestra Malvanesa i el conjunt El Tren de la Costa.

10 lmNBRE, DIIJHEN&E 11 IEIEHBRE, DIWJNI
A un quart d'onze del matí, a la plaga Major, les Autoritats, precedides pels gegants
i la cobla, s'encaminaran cap al Monestir
per assistir a la missa solemne.
A tres quarts de dotze del migdia, a la plaga Major, la cobla Montgrins interpretara
la Sardana d'Honor «Recordant SantJoan»,
de Lluís Buscarons, dedicada a la memoria del mateix autor, traspassat enguany.
A dos quarts d'una del migdia, al passeig del
Comte Guifré, sardanes amb la cobla Montgrins.
A un quart de cinc de la tarda, a la plaga
Major, els Pabordes, acompanyats del delegat de l'Autoritat i precedits per l'orquestra, aniran a buscar les Pabordesses als
respectius domicilis i es dirigiran a la plaga Major.
A tres quarts de cinc de la tarda, a la plaga
Major, Ball deis Pabordes. Les parelles bailadores d'enguany són:
Joan Ferrer-Mireia Serrat

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
A les nou del matí, al camp de tir, tirada social al plat.
A les deu del matí, sortint de la benzinera,
Cercavila de Cavalls. la comitiva arribara a la
plaga Major.
A dos quarts d'una del migdia, al monestir,
davant la corona del Comte Guifré, pare de la
Catalunya Vella, ofrena floral. Es llegira un text
de l'escriptor i periodista recentment desaparegutAvel·lí Artís-Gener, "Tísner". Es cloura
l'acte amb el cant deis Segadors.
A les dotze del migdia, a l'aving uda del
Comte Guifré, carrer Ramon d'Urg i plaga
Clavé, sardanes amb la cobla Montgrins.
A la mateixa hora, a la plaga Major, espectacle infantil d'animació.
A la una del migdia, a l'església de Sant
Poi, concert amb la cobla Montgrins.
A dos quarts de cinc de la tarda, al pavelló,
concert amb l'orquestra Marina.

Segimon Serrat-Emma Guillaumes

A dos quarts de sis de la tarda, al passeig
del Comte Guifré, doble audició de sardanes amb les cobles Montgrins i Marina. lnterpretació deis Segadors.

A les cinc de la tarda, al Camp Municipal
d'Esports, partit de futbol.

A les sis de la tarda, al Camp Municipal
d'Esports, partit de futbol.

A dos quarts de sis de la tarda, al passeig
del Comte Guifré, doble audició de sardanes amb les cobles Montgrins i Marinada.

A dos quarts de deu del vespre, els Pabordes, acompanyats del delegat de l'Autoritat i precedits per la cobla, aniran a buscar
les Pabordesses als respectius domicilis i
es dirigiran a la plaga Major.

Josep Roura-Elisabet Carrillo
Caries Martínez-Eva Bosch

A dos quarts d'onze del vespre, a la plaga
Major, audició de sardanes amb la cobla
Montgrins.
A dos quarts d'onze de la nit, al teatre Centre, representado de I ' obra «lnsomn is»,
d'Anna Pla, perla companyia Teiatro.
A les onze de la nit, a la plaga Clavé, actuació del grup de rock Entregirats.
A la mateixa hora, al Casal de Jubilats, ball
amb la Família Serrallonga.
A partir de dos quarts de dotze de la nit, al
pavelló, ball amb els grups Trafic i Cimarron
i disco-mobil.

A les deu del vespre, a la plaga Major, Ball
deis Pabordes.
A dos quarts d'onze del vespre, a la plaga
Major, audició de sardanes amb la cobla
Montgrins.
A les onze de la nit, al Casal de Jubilats, ball
amb el duet Brauli i Ramon.
A partir de dos quarts de dotze de la nit, a
l'envelat, ball amb l'orquestra Marina i el
grup Montecarlo. A tres quarts de cinc de
la matinada, davant de l'envelat, Diana Florejada amb xaranga musical pels principals
carrers de la vila.
A un quart de sis de la matinada, a l'envelat,
Ball del Pijama amb el grup Montecarlo.

12 SEINIRE, DIPWIB.
A les onze del matí, audició de sardanes
amb la cobla Ciutat de Girona, distribüides
per la plaga Majar, plaga de I' Abadia, avinguda del Comte Guifré, plaga de !'Escultor
Pujol, carrer Ramon d'Urg i plaga Pompeu
Fabra.
A la una del migdia, al Cavilar, sardanes amb
la cobla Montgrins.
A les dues de la tarda al Cavilar, dinar popular.

A les cinc de la tarda, al Cavilar, sardanes
amb la cobla Montgrins.
A les tres de la tarda, xaranga pel carrers i
places de la vila fins a les set del vespre.
A les cinc de la tarda, als jardi ns de la Residencia Geriatrica, actuació del mag Fabra.
A dos quarts de vuit del vespre, davant del
Camp Municipal d'Esports, inici de la Bogeria.
ltinerari: plaga Clavé, Sant Poi, carrer Camella, avinguda del Comte Guifré, carrers
Tints, J ussa, Corriols, Nobles Gironella i
Mestre Nunó, pla-a de I 'Abadía, carrer Abat
lsalguer, carrer Majar i plaga Majar.
A dos quarts de nou del vespre, a la plaga
Majar, Sardana Llarga amb la cobla Montgrins.
A un quart de deu del vespre, a les Cinc
Fonts, castell de toes.
A un quart d'onze de la nit, al passeig del
Comte Guifré, audició de sardanes amb la
cobla Montgrins.
A partir de les onze de la nit, al pavelló, ball
amb l'orquestra Clau de Cinc.
NOTES

ENFILADA A SANT ANTONI
Com l'any passat, farem una caminada popular fins a
!'ermita de Sant Antoni. S'hi podra pujar a partir les nou
del vespre fins a les deu. L'accés sera exclusivament a
peu i per la carretera (trobareu algunes sorpreses durant l'itinerari). No es permetra l'accés amb cap tipus de
vehicle. cal recordar la necessitat de portar lot.
El tiquet inclou el sopar i tot el material que s · anira
donant durant el trajecte.
El preu deis tiquets és de 1000 ptes. i es podran adquirir
a !'Oficina de Turisme, fins al divendres 1 de setembre.

SARDANA D'HONOR
Dedicada a la memoria de Lluís Buscarons, compositor i
músic de sardanes. Ens acompanya en moltes Festes
Majors, tant amb els Montgrins com amb la cobla Ciutat
de Girona. Estima Sant Joan i hi dedica varíes sardanes.

Disabte, 9 de setembre

A dos quarts de nou del vespre, a les
Cinc Fonts, encesa de !'interruptor de la
nova il-luminació del Pont Vell i les fa9anes del Ter, amb motiu del centenari de
l'enllumenat de la vila de Sant Joan.
REPICAMENT I SERENATES DEL CAMPANAR
Per seguir aquesta antiga tradició, el lloc més idoni és
el claustre del Monestir o el capdamunt del passeig del
Comte Guifré.
Durant aquesta activitat, es parara la megafonía de la
tira per una millar audició de les peces musicals.
PAVELLÓ-ENVELAT
Els carnets de col-laboradors es podran adquirir a caixa
de Girona, abans del dia 9 de setembre. El preu és de
3.000 ptes.
Per a les llotges, es podra fer reserva previament, també a la caixa de Girona, abans del dia 8 de setembre.
El preu de les llotges és de 6.000 ptes. No inclou l'abonament: aquest s'ha d'adquirir a part. La rifa de les
llotges es fara el dijous dia 7 de setembre a les deu del
vespre, al pavelló. Els preus de les entrades seran: Divendres: gratü,t. Dissabte: 1.200 ptes. Diumenge: 1.200
ptes. Dilluns: 1.200 ptes. Concert: 500 ptes. Dimarts:
gratüit.
EXPOSICIÓ DE BONSAIS
El dies 10 i 11, al claustre del Monestir
CERCAVILA DE CAVALLS
El recorregur s'iniciara a la benzinera a les deu, recorrera el passeig Jaume I, Ramon d'Urg, Ramon de la Bisbal, Berenguer Arnau, Beat Miró, Tints, pere Planas,
Corriols, A. Villalba, Jaume Nunó, Sant Miquel, A. Isalguer, carrer Major i pla<_;a Majar.
DINAR POPULAR AL COVILAR
Enguany es tornara a celebrar el dinar popular a tres
quarts de dues davant del pla del mas. El menú consistira en una arrossada. Els tiquets, a 1300 pessetes, es
poden adquirir a !'Oficina de Turisme fins el dijous día 7
de setembre. En cas de mal temps es fara al pavelló.
DIA DEL NEN
El dimarts 12 de setembre es celebrara el Día del Nen.
Amb aquest motiu, el preu del tiquet de les atracccions
sera de 100 pessetes.

Edició d'aquest programa:
Ajuntament de la Baronal Vila de
Sant Joan de les Abadesses
Redacció:
Jordi Vilarroda
Documentació:
Arxiu Historie del Monestir de Sant Joan,
Arxiu UE de Sant Joan de les Abadesses,
Jordi Canelles, Joan Ferrer, Família Garriga,
Francesc Muñoz, Dani Planas, Teresa Prat,
Teresa Puigmal, Josep Roma, Ramon Vila i
Jordi Vilarroda.
Un agraiment molt especial pera Antoni Compte
i Enrie Pascal, expresidents de l'entitat i memoria
viva de l'excursionisme santjoaní, pel seu
testimoni grafic i oral.
Disseny grafic:
Jordi Canelles
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