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Benvolgut/da vilata/na. 

L:any passat, en confeccionar el pro
leg del monografic de la festa major, 
algú em va comentar Que no s'havia 
de somiar tant. AQuest somni, Que 

!'identifico amb el mot il·lusió, no s'ha de perdre mai i, per tant, sempre s'ha de 
somiar estant despert. M'esperona veure com alguns d'aQuells somnis entre tots 
plegats els anem aconseguint i d'altres s'estan gestant. 

Un d'aQUells somnis del 'any passat era: « ( ... ) La nostra comunitat protegiria els més 
desvalguts i tindria recursos i voluntat perQue la gent gran envel/ís d'una forma 
tranQuil·la i al seu entorn de tola la vida». Cree Que aQuest és un objectiu lloable per 
la nostra població i Que s'hi esta treballant d'una forma molt important. El tantes 
vegades esmentat Estat del Benestar ha de ser, sense cap mena de dubte, QUe la gent 
en les diferents fases de la seva vida pugui ser feli~. entenent Que el seu entorn pugui 
participar d'aQuesta felicitat. Per tant, enguany no és una casualitat QUe el monografrc 
de la festa major vagi adre~at a aQuesta nova manera d'entendre una fase més de la 
nostra vida: la vellesa. Sant loan de les Abadesses, tal com demostren els redactors 
d'aQuest monografic, ha tingut la sort de tenir un eQuipament Que no ens hem 
hagut d'inventar i Que durant molts anys, centenars d'anys, s'ha dedicat a atendre el 
col·lectiu de la gent gran, Que coincideix moltes vegades amb gent desvalguda. 
Com esmentava aQUest servei ha estat -encara falta molt per fer- redireccionat 
amb noves prioritats. L:atenció a la gent gran ha de ser a tot Europa un deis ambits 
Que cre·11 més llocs de treball en els propers anys. El posicionament del nostre 
a¡untament em sembla Que és ciar: aconseguir Que aQuesta fase de la vida pera la 
gent gran de Sant loan tingui una Qualitat Que es pugui comparar i millorar a 
Qualsevol lloc del nostre país, i posicionar la nostra població com un lloc estrategic 
en aQuest ambit i en aQuesta generació d'ocupació. En conseQüencia, al davant 
tenim nous reptes amb nous eQuipaments. nous serveis i noves persones. Els ho die 
sense embuts: és un tema Que m'hi fa somiar molt. 

Vull agrair a l'eQuip Que ha recollit i confeccionat aQuest monografic el treball Que 
comprovareu Que han fet. 

1 naturalment també, el meu desig Que tetes les santjoanines i santjoanins, així com 
tetes les persones Que estimen o visitaran Sant loan de les Abadesses, puguem 
passar una cívica i divertida festa m jor. 

arles Bassaganya i Serra 
Alcalde de la Baronal Vila de 
Sant loan de les Abadesses 
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Tots els santjoanins i 
santjoanines sabem QUe el 
nostre poble té un 
hospital. pero pocs 
coneixen la seva !larga 
historia. de ni més ni 
menys 900 anys. 

Ens hem de remuntar a 
principis del segle XI 1. En 
aQuella epoca i després 
d'un llarg període de llui
tes, la comunitat agus
tiniana -expulsada anteri
orment pels benedictins 
marsellesas- recupera el 
govern del monestir. Co-

[Hospital va néixcr a l'cdifici on ara hi ha l'Escola Abadessa Emma i 
ocupa aQ.Ucst espai fins el 1uny de 1 9 3 7. Encarn avui mol ta gcnt gr-Jn 
concix l'immoble coma l'llospital 

mencen els anys d'esplendor de Sant Joan de les Abadesses. La construcció del 
Pont Vell. del Palau de !'Abadía o la consagració de l'església són només exemples 
Que Sant Joan es convertía en una autentica vila. 1 com a tal també crea el seu 
Hospital. 

De fet. durant el segle XII sorgeixen arreu d'Europa els primers edificis destinats 
exclusivament a la cura i vetlla de malalts i pobres. Per no ser menys. a Sant loan 
passa el mateix. 1 evidentment lligat al mones
tir, centre de la vida religiosa. pero també eco
nómica i política. Tenim constancia Que Sant 
Joan tenia hospital ja almenys des de 1 1 99. 
Ens ho demostra l'escriptura d'una donació _____ 
feta per loan Riera de tots els drets Que pos
se"ia sobre els horts de Planrodón a favor de 
!'hospital d'aQuesta vila. 

Per evil 1 .:ntrada de . _lalt1es J l ... \L. 1 hL+ .JI CSld.'J 

situat fora de les muralles. Probablement l"ediílci tenia un 
portal cnllosat. tal i com vciem en aQuesta poss1blc 
reproducció 



ONERA 
tHOSPITAL 

Curar i acollir, pero !'hospital tam
bé havia d'evitar Que els transeünts 
Que s'hi hostatjaven introdu·issin 
malalties a la població de Sant loan. 
Per aixo, i com era habitual, l'edifi
ci eslava ubicat fara del recinte 
monastic, a !'exterior de les mura

lles. Concretament davant el cementiri i a prop d'una de les entrades a la vila. Es 
trobava on ara hi ha el convent de les germanes carmelites -Escala Abadessa 
Emma-. No en va, encara molts avis i avíes en diuen !'Hospital. A més, com a 
institució fil la del monestir havia de tenir la seva propia capella. En aQuest casera la 
dedicada a St. Vicens, de la Qual practicament no QUeda cap vestigi. 

HOSPITAL CASA DE 
L:ALMOINER 

MONESTIR 

CAPELLADE 
L:HOSPITAL 

CEMENTIRI 

ENTRADAAL 
RECINTEDEL 
MONESTIR 
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[HOSPITAL 
DEPOBRES 

Exactament així era com es deia 
!'Hospital en aQuell temps. Per una 
senzilla raó, perQue la seva funció 
era atendre els malalts pobres de la 
vila, aQuells Que no es podien valer 
per ells mateixos o no tenien recur

sos per subsistir, a més d'alguns vianants o transeünts Que eren atesas gratu"itament. 
L:Hospital de Pobres no estava fet pera la gent amb recursos, a@ests es curaven (o 
acabaven de morir) a casa. De fet, la mateixa etimología de la paraula hospital és 
hospes, @e significa hoste. Ésa dir, hostatjar o acollir. En aQuest sentit, !'hospital 
acollia per caritat o rebia hostes pobres. 

Paral·lelament a !'hospi-
tal, Sant Joan comptava 
amb una infermeria i una 
albergueria. La primera, 
edificada també al segle 
XII pero a !'interior del 
recinte monastic i igual
ment amb una capella 
propia, en a@est cas la 
de Sant MiQuel, conegu
da com Sant MiQuel de 
la Infermeria, de la Qual 
encara es conserven les 
restes. La infermeria, a 
diferencia de !'hospital. 
era exclusiva per al ser
vei deis religiosos Que no 
podien assistir al culte de 
la comunitat per malaltia 
o vellesa. L:albergueria, 
en canvi, es limitava a ai
xoplugar passavolants i 
pobres. No se sap exac
tament la relació @e te
nia amb !'hospital. 

E.I mone~tir també va crear una inícrmeria, pero d'ús cxclusiu per als 
membres de la comunilat religiosa. La seva capella era la de Sant 
MíQuel de la lnferemeria 



CENSAl5, 
DEIXfSI 
ALMOINES 

Les possessions de !'hospital i les ren
des Que aQuestes generaven n'eren 
la seva principal font d'ingressos. 
Parlem deis llevadors de censals. 
L:abat del monestir i particulars 
engreixaven les propietats de !'hos
pital Q!.Je després aQuest cedía a ter
cers a canvi de rendes (com un llo
guer actual). 
A banda deis donatius, !'hospital 
podía rebre deixes, Que eren do

nacions singulars (com en /oan Riera en la donació del 1 199) d'un o més drets o 

Censal de IS de maig de 1769 : Censal venut i originalment creat per 
/oan de Manresa i Moncrop a la vi/a de Riudarenes del Bisbat i Corregi
ment de Cirona i Celtrudis de Manresa i de Asprer Conjugues a favor de 
/'hospital de pobres de la vi/a de Sant Joan de les Abadesses ab promesa 
de mil/orar dins Quatre anys : 

De preu.......... .. . . . I 000 1/iures 
Y pencio ..... ......... 30 1/iures 

Pagadora tos els anys al IS de maig. Notari /osep lsalguer. 

Venda i original creació de censal feta y firmada per /oan Co/omer i Serra. 
Pages, hereu y propietari del Mas Serrade/1 de la ParroQuia de Sant /oan i 
Sant Pau las Abadessas, Bisbat de Vich, a favor deis administradors Que VL!)I 
son y per temps seran del Hospital de la Vi/a de Sant /oan 

Preu .................... 480 1/iures i 14 sous 
Pencio................. 14 1/iures 86 sous 4 diners 

Notari /osep Oral/er. 22-2-1819 

coses ordenades en disposició testamentaria. L:abat i el seu convent donen també un 
tanta !'hospital d'allo recollit diumenges, festes i missals. L:hospital, en canvi, i en 
ser de la senyoria de l'abat, havia de donar a la Sacristía dos sous de censos cada any 
perla festa de Nada!. El monestir, perla seva part, hi destinava un deis seus clergues, 
possiblement el mateix canonge Que es cuidava deis malalts. 
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LHospital de Pobres era aixo, un hospital. Ara bé, no hem de caure en anacronismes 
¡a QUe el sentit de la paraula era completament diferent del Que coneixem ara. Llavors, 
!'hospital i la medicina de l'epoca poc podien fer per curar els malalts, tot acabava 
amb remeis casolans molt rudimentaris i el pas del temps. Per tant, !'hospital d'aQuell 
temps l'hem d'entendre com un edifici on, més Que curar, cuidaven. 

La primera constancia de !'existencia de personal sanitari a St. Joan la trobem el 
1570, Quan es documenta la presencia d'una comadrona anomenada Madona 
Vaguera. Més tard, el 1584, realitzava la mateixa funció la Sra. Roseta. El 1613 
apareix la figura de l'hospitaler QUe ocupa en Rafe! Coma i Que podría venir a ser la 

El 1745 trobem un 
contracte entre els 
administradors de 
!'hospital i un veí 
Que exercira d'hos
pitaler. El lligam 
s'estén a la seva 
dona i fills. 
Font: AHMS) - -· .- .. __ . ..: • ·c."«+ 



persona o.µe dirigía !'hospital. 
El 16 16 també hi trobem, 
ambla mateixa funció, en Ber
nat Ruiat, i en Pere Moliner 
el 1623. Pero, no és fins el 
1 7 4 5 Que ens arriba el pri
mer contracte Que es conser
va entre administradors de 
!'hospital i un vilata anome
nat Isidro Bovi, Que exercira 
d · hospitaler. 

Al segle XVII ja sabem o.µe la 
nostra vila comptava amb al
menys un metge, concreta
ment el 1609 apareix un tal 
Pere Sardá. Un any més tard. 
Galceran Mallo!, d'Olot, s'hi 
estableix com a cirurgia. 

A banda d'aQuestes figures 
sanitaries trobem l'almoiner. el 
Qual ¡a existía des de 1 1 46 i 
vivía en un edifici propi ano-
menat la Casa de l'Almoine-

Molles de les malalties s"intenlaven curar a través d'una sagnia. 
Es creía QUC tenien la sang dolenta i els la Lreien. AQUesta feina 
era duta a tcrme pels cirurgians 

ria (avui encara existeix l'edifici i la gent el coneix amb el mateix nom). Durant l'any 
demanava almoina ab esQuel/a sonant perla vila i per la senyoria del senyor abat, 
Que després era distribu'ida als pobres Que anaven a !'hospital. A més de recaptar 
i repartir les almoines. l'almoiner s'encarregava. de la protecció i el regiment de 
!'hospital i li proporcionava llits. ílassades i draps. També les obres de reparació de 
!'hospital van a carrec d'aQuest personatge. 

La historia no va ser sempre benevolent amb I' Hospital de Pobres. Al segle XIV va 
haver de superar la Pesta Negra. pero també va ser víctima de catastrofes naturals. 
Com per exemple el 17 d'octubre de 16 17 o.µan un gran aiguat vingut pel cantó del 
Coll d'en SaQuer (St. Antoni) inunda l'edifici1. Després vingueren les guerres carlines i 
el 1837 els arxius de !'hospital. com altres del monestir, van ser incendiats. 

1 Manual del notari lsalguer 
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L 'hospital va estar lligat des deis seus orígens al monestir. Pero amb el pas deis anys 
la gestió es va anar obrint al municipi. el primer indici d'aixo ens arriba el 1448 
Quan es reformen els estatuts. El sol fet QUe existissin ¡a demostra la complexitat Que 
devia tenir el regim de !'hospital. El 1775 una visita pastoral explica QUe el Capítol 
i l'Ajuntament administren de forma conjunta !'Hospital de Pobres. 

CAPITOLI 
AJUNTM1ENT 

Un reglament del segle 
XVIII trobat a l'Arxiu del 
Monestir estableix @e, 
per fer-se carrec de 
!'hospital, el Capítol es
cull dos canonges, men
tre Que l'Ajuntament 
nomena dos seculars Que 

no siguin del Consistori a més de proposar dos comensals. deis Quals el Capítol n' ele
geix un. Els cinc membres. QUe han d'establir torns en el carrec. s·ocuparan de l'admi
nistració i la direcció del centre. A més. escolliran una família del poble pera l'assisten
cia deis malalts pobres a canvi d'un salari. Segons el Llibre de Comptes de !'Hospital, 
entre 1795 i 1797. !'hospitalera cobrava pel seu treball la Quantitat de 9 lliures i 17 
sous l'any. Les conductes del metge i cirurgia representaven I O lliures i I O sous anuals. 
La compra d'una xeringa pujava a una lliura. 

El reglament també marca les condicions per poder entrar a !'hospital. Així, hi 
tenen dret tots els pobres (los verdaders pobres a judici deis administradors) amb 
malalties agudes. Pel Que fa a les malalties croniQues s'havia de consultar els met
ges o cirurgians per saber si la malaltia podia ser molt !larga o costosa, en a@est 
cas se'ls traslladava a un hospital general per deixar espai lliure a altres pobres amb 
malalties Que podien ser curades més facilment. lgualment es prohibia l'admissió 
de malalts amb infeccions Que consideraven procedents de mals costums. 

Segons !'administrador jeroni Corriols. el 1817 !'hospital disposava de 15 llen
c;ols. 16 coixineres i 3 camises. Deu anys més tard. tal i com veiem en un inventari 
de 1827, hi havia 8 llits de peu de gall, 3 més sense pots. 15 ílassades blanQues, 
50 llenc;ols. etc. El document també descriu tots els elements de la cuina, deis 
armaris i del guarda-roba. 

Els administradors de !'hospital elaboraven inventaris detallats de l'eQ.uipament de l'ediflci, comen aQ.Uesl 
exemple de 1827. Conté tol el Q.Ue hi havia, des de la cuina fins a dins els armaris. Font: AHMSI 
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rARRIBADA 
DELES 
MONGES 

El dia 30 d'octubre de 1843 les 
germanes carmelites de la Cari
tat s · estableixen a Sant Joan per 
tenir cura deis malalts i ensenyan
~a de les noies. El 1828 l'admi
nistració de I 'hospital ¡a havia re
clamat els seus serveis, pero no 
va ser fins Q!Jinze anys més tard i 
amb l'ajut del canonge Sebastia 
Miró Quan vingué Sta. JoaQuima 
de Vedruna a establir-hi una pe

tita comunitat, la seva Quarta fundació. Per tant, és amb la instal·lació de les car
melites Que una part de !'hospital anira destinada a escola de nenes. 

Tres germanes juntament amb una serventa es fan carrec a partir d'ara deis malalts 
i com diuen els textos de I 'epoca «a enseñar niñas y habilitarlas para las labores 
propias de su sexo». A canvi. rebien la manutenció i se'ls subministrava el vestit. 

Una de les primeres germanes Que hi va haver va ser Josefa Arias, el mateix 1 84 3. 
Més tard arriben la germana Magina Ané i Margarita Monmany Q!Je s'encarrega
ven exclusivament de l'ensenyament. Rosa Teixido, en canvi, ocupa el lloc de cria
da per un sou de 160 rals el 1857. En aQuests anys !'hospital tenia entre dos i tres 
malalts internats durant !largues temporades mentre atenía de forma puntual fins a 
una trentena de pobres. Alguns es curaven. pero sempre n'hi havia uns Quants Q!Je 
no en sortien vius. 

ESTAT DEL MOVIMENT DELS MALALTS DE L'.HOSPITAL DE POBRES DE LA VILA 
DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I DE LES ESTAD ES REALITZADES DURANT 
EL 1 860 Fon! : Arxiu del monestir (AMSIA) 

Malalts existents a Entrades durant Curats Morts 
l"inici de trimestre el trimestre 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Primer trimestre o 2 3 s 2 3 o 

Segon trimestre o 2 2 4 5 9 4 3 7 o 2 2 

Tercer trimestre o 2 2 o 5 s o 5 s o 

Quart trimestre o o 2 2 o 2 2 o o o 



HOSPITAL 
PUBLIC 
MUNICIPAL 

Durant anys !'hospital va ser 
considerat com un Patronal 
Particular i des Q!..le es va co
men~ar a desvincular de l'es
glésia estava regit per una Jun
ta de Beneficencia. El 1858 
aQuesta estava formada per 
Manuel Sala com a capella. 
Antonio Carbonell en funció 
d'alcalde. Esteban Blanxart 

coma regidor, el recaptador Antonio Serralta i. coma propietari, lose Folcra. 

És el 186 1 Quan !'hospital deixa de ser classificat coma privat i passa a ser exclusi
vament públic i municipal. Una carta enviada a !'alcalde de St. Joan el 30 de novembre 
de 1861 fa saber en nom de la reina: «Después de oir al Consejo de Estado. se ha 
dignado resolver por Real orden de 14 del presente. lo siguiente:« 1 º. Que sin perjuicio 
de Q!..le los patronos del hospital de esa villa continuen ejerciendo los derechos Que 
les correspondan por prescripción in memoriam no hay meritos. atendidas las 
disposiciones de la ley de 20 de Junio de 1849. y en especial la Que contiene el 
artículo 15. para clasificar de particular dicho establecimiento. 2°. Que por lo tanto. 
y careciendo de las rentas suficientes para llevar cumplidamente el objeto de su 
instituto, procede clasificarlo de público municipal.» 

El 1862, i en desapareixer l'Arxiprestat, la institució hospitalaria passa a ser gestio
nada completament per l 'Ajuntament2. 

L:hospital, al llarg de tota la seva historia. ha hagut de respondre a les necessitats 
sanitaries de Sant loan a cada moment. Per exemple, va ser testimoni directe de 
!'epidemia de cólera Q!.Je el 1885 va atacar la nostra població. O el 1909. Quan va 
arribar una epidemia de verola. Per fer-nos una idea. a principis de segle -eoncreta
ment I' 1 1 de gener de 1 9 1 1-Sant loan tenia 3 .700 habitants. Que vivien en unes 
condicions higieniQues Que deixaven molt a desitjar. Segons una estadística del primer 
Quart de segle, la salubritat deis edificis i habitatges particulars són regulars en 
general, mentre marca coma bones les condicions de les escoles i !'hospital. Destaca 
també Que l'alimentació de l'obrer i la seva família és regular i apunta una degeneració 
alcohólica a la majoria de les cases, amb un consum anual de 72.000 litres de vi. 

2 Segons el llibre Els Hospitals. El Pirineu i Prepirineu de lacint Reventós i Conli. Fundació Uriach. 
Barcelona. 1999. Es basa en dades de l'Arxiú Provincial de Girona. 
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PERA «[ESTÓMAC» 1 «FETGE» (O SIGUI PERLA DIGESTIÓ) UNA TASSA 
DESPRÉS DE CADA «ÁPAT». 

PERA [APARELL «RESPIRATORI» 1 PEL «COR» l. PERA «LAXAR-SE», 
UNA TASSA ABANS DE DORMIR AIXÍ COM TAMBÉ> PERA CONTROLAR 
ELS «NERVIS» 1 PER APODER DORMIR. 

PERA [ESTÓMAC I FETGE UNA TASSETA DE MENTA DESPRÉS DE 
DINAR I SOPAR. 

PERA PODER DORMIR, UNA TASSA DE SÁLVIA, VALERIANA O MENTA 
PERA «LAXAR-SE» UNA TASSA D'AIGUA DE GRANA DE LLI ABANS 

D'ANAR AL LLIT. 
PERA FER URINAR UNA TASSA D'AIGUA ABANS D'ANAR AL LLIT DE 

«CABELLS DE BLAT DE MORO» 1 TAMBÉ DE JULIVERT I TAMBÉ DE CEBA 
(AQUESTA ÁCIDA). 

PERA «TONIFICAR» EL COR O «TAQUICARDIA», ETC. UNA TASSA DE 
«VALERIANA» DOS COPS AL DIA. TAMBÉ PERA CONTROLAR ELS NERVIS 1 
PODER RELAXAR-SE A roe A roe. 

PERA «BRONQUITIS», «ASMA», UNA TASSA D'AIGA DE BROTS DE PI 
O DE FLOR DE SAÜC (ABANS DE DORMIR). 

PERA LA CIRCULACIÓ DE LA SANG «VARIUS» UN PARELL DE TASSES 
DE PINYES DE XIPRER (TAMBÉ PERLES «MORENES». 

PER AGAFAR GANA DOS TASSES AL DIA D'ARREL DE GENCIANA. 
PERDIGESTIONS «MOLT PESADES» UNA TASSAAL DIA D'AIGUA D'HI

SOP (DESPRÉS DE DINAR O SOPAR FA ABORTAR). 
CONTRA EL «DOLOR REUMÁTIC» UNA TASSA CADA DIA, UN DEJÚ 

DE GRANES DE GINEBRA TAMBÉ VA BÉ, (SI EL DOLOR NO ÉS MOLT CRÓ
NIC UN GOT D'AIGUA MASTEGADA EN DEJÚ). 

PER COMBATRE TOTA MENA DE DOLOR, AIGUA DE «FULLES DE 
FREIXA» DOS COPS AL DIA. 

PERLES «MORENES» DOLOROSES, DOS TASSES AL DIA D'AIGUA DE 
CASTANYES BORDES (D'INDIAS). 

PER CURAR ELS «ULLS DE POLLS». «BERRUGUES», «DURÍCIES», PO
SAR «SALIVA» (TRES HORES DESPRÉS DE MENJAR O BEURE) UN TEMPS ... 

REMEIS CASOLANS DE FINALS S.XIX-PRJNCIPIS S.XX. FONT: JOSEP PICOLA 



rA5SOCIACIO DE 
BENERCENCIA 

El 29 de desembre de 1924, a les Q.uatre de la tarda, diversos representants del 
poble es reuneixen a casa del rector MiQ.Uel Serra Sunyer. L:objectiu és fundar 
l'Associació de Beneficencia, un organisme a Q.Ui l'ajuntament encarrega de «socór
rer les necessitats del ve"inatge municipal de la vila. fer-se carrec de !'hospital públic 
o municipal i deis socors 
domiciliaris i transeünts» tal 
i com estableixen els seus 
estatuts. 

La Junta de l'Associació es
tava formada per l'alcalde, 
carrec Que ocupava en losé 
Vidal i Rigat, el rector Mi
Q.uel Serra i Sunyer, l'Enric 
Sunyer Rius com a farma
ceu tic, el metge Ramon 
Brudis Barbera, Josep 
Masdeu Costa en títol de 
beneficiari i com a represen
ta nts deis propietaris en 
Manel Blanxart Torrabadella 
i Daniel Plana Ventula, el 
Q.ual exercira durant els pri
mers anys com a president. 
A més, la junta administra
tiva es completava amb el 

El 1 9 3 2 I 'Associació de Be
neficencia fa una crida als vilatans 
pcrQUC col·laborin cconomicamcnt 
¡a Que. com asscgura aQ.ucst cstat 
de comptes. la situació cconom1ca 
no era del tot falaguera 

~n,r ,1 pr,mor nny d, In ,evn actnRc<Í•, •q~,ia Jnnt• « 

creu en el tl("urr Jr pour <"n cone1xemen1 JelJ scu.., ª""Jt:iau i Jrl públic en 

St'nt:cal, l'e11a1 econOmic Je la uostra in.,1i1ució, q~, slobaJment, es c-l que a 

continuació s
0

txpre~a: 

INGRESSO/ ♦ SORTIDFJ 
e.xa!llbcia tn t:alxe • 1 de ♦ Pt1Pt'U rencrots Ho.,pilal. Ptt.t 9966·.56 

::~:~::::~:;;::,. l't~, !fü::! i ~::::::::s ::::::::· la • •~•10 
Sub-.,tneió AJunlamtnr, pnmc:r Vlla I d lronuunts, 1206 70 

l\~Of1 l lc:rctr lrlmu1ru 1600'00 Total aortldu. . Pite 12616'16 
Oonoti\, &3;. J Llaudtl, S C !600'00 
Oon,o1iu.t WOfl\ • ,'60 60 P.xbltN:ld ,:n C4illa. tn ~· de 
l>l-trts ho5pi1d,111u1s • 609"'96 ducnibrt de 19JI. Pru 616"!9 

1·01ál ln1JrtMos 1>10 1~'!41'4& Ptta 16141'46 

.!,'he de ftr opeclal t:.smtnl dt dtfercn1s dono1lu.& rehuli'I deis 5rs. rma de F. 6runtl de&· 
po,no,. que duranl oqut>"II anr asundth1tn a Pt~""'º 27 137"..0 l. Quina Quan1i1a,, s,,tr nprasa 
\Olunlat deb S,a. dononl~ ha 'lolfUI dc .... lnadb d dup,t.ir,U de r l!dlfkt· E!,_'<ol• 

l!I t'OnJUDI. Junc.-., Cid$ ¡.,.,,, .... o. Ut I• ·BEt\t.r,ceNCIA• dt I' Oft)' 1931. u de«) 911'1} 
pt»tlts I les ~rlld,s de 40 Ut•66 pe:,wlt$ 

De r ~.,tnl ,le compl('!C IH'CCeilcnl ('4 Jc .. luci>. <JUC' In nrnrxa econOmicA de 
lo .BENEFICENCIA. no•• Jel 101 f.l.guer"; I« rRons no po,lrn OHU 

me:, .1eoctlle-, . .Solnment 1.·:,I conJisuar ,1ur c-1 promis cl'hoJpitali,:au ha ,i.5ut 

Je': 9 malalts dlarls i, com ,i nixO lh) lo.., prou, el novcll servci J'aui.ttCn

C'iR n pobre." i lrtw:cunB i I' in~rcment e(,. 111 Beneficeueia ~:lomicili~ria, 1,an 

a~abat de grnvAr els nostre, ingres--.01. 

Es J'esperar que ensuRny minvar* el nombre d'ho,p11alit.:au i, pn tant 

le., Je,~e-. ttd\n meno1·s. Amb tot, ,)igu1 pcrmC~ a aque.ttR Junta dír1gir-x 

i\ Aquells ve'ln, 'J"C Íi..ns t•l pre.1cnt no ('l.t l1em pogul comptar com a .aoci, 

pcr .11 que vulguiu acompanyar•n0$ en la no.rtra b.en~Íica tuu. 

Sols en.( ~,ta te.stimonlar, a tots els nrutres coMaboradors, I' exptt-Mló 

Je no.nre pregon agrajmcnt, en nom propi t en el del. pobre1 malalu i du

v.lguts. 

Sant Joan dr Ir, Abad-, 17 de gener Je 1932. 

LA JUNTA 

NOTes t!ta IUbries d" 41.11111ni,1rod6 dt lo •&eHe.PICfNCIA• tatOn o la dlapo,slcl6 de 1oca tla aocla de 
1
04 
:: ... , ,:~~.::•IIU'- 1 l0$C'.ripdon. dirlek'~t • a. S.Ccrtt°"4 de r Hospltol o al$ acnyors que 
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dega de la comunitat, amb !'industrial jaume Espona, dos majors contribuents amb 
carrec perpetu i dos electius, un escollit per l'Ajuntament i l'altre per la junta social. 

El text fundacional de l'Associació també deixa ciar com es financ;ara a partir de 
llavors !'hospital. Així es nodria de les Q.Uotes deis socis, de l'aportació de l'Ajun
tament, de les Quotes o dietes per les estades deis hospitalitzats Que no tenien dret 
a l'assistencia gratüita i finalment de donatius i llegats fets a !'hospital o a la mateixa 
associació. 

Pero amb aixo !'hospital passava penúries economiQUes, fins a tal punt Que el 
president de la junta va haver de fer una crida adrec;ada als santjoanins i les 
santjoanines per demanar diners. 1 és Que la greu situació no permetia atendre 
com calia els Qui hi acudien, Que cada dia eren més nombrosos. 

Pel Que fa a l'assistencia deis malalts, anava a carrec de tres germanes carmelites 
de la Caritat de Vic, una amb títol d'infermera i dues auxiliars, Que rebien un sou de 
365 pessetes anuals. 

El 1925 l'Ajuntament va cedir a la junta, a títol de venda, l'edifici i l'hort de 
!'hospital i els béns mobles i immobles Q!Je li eren annexos, amb la condició Que 
s'encarregués de mantenir l'establiment. Hem de pensar Q!Je la propietat de !'hospital 
devia haver passat al consistori en els processos de desamortització del segle XIX. 

LEPOCA 
REVOLU
a 

La Guerra Civil iniciada el 1936 va mar
car profundament la vida Quotidiana de 
I' hospital. 

L:efecte més significatiu es va viure el 
febrer de 1937 Quan, en plena epoca 
de persecucions contra l'Església, el 
Consell Municipal va expulsar les ger
manes carmelites Que havien regentat 
l'edifici des de feia gairebé 100 anys. 
Per substituir-les es va convocar un 

concurs pera places d'infermeria. AQuest lapsus pero, va durar poc temps ja Que sis 
mesos més tard, concretament I' 1 d'agost de 1937, Ramon ArQués, president del 
Consell Municipal. demanava a les germanes si volien fer-se carrec novament de 
!'hospital. 

El restabliment de les carmelites va ser vist i no vist. Davant la impossibilitat de 
regentar alhora !'hospital i l'escola de nenes, l'Ajuntament va decidir contractar, 



perQue s'encarreguessin del centre hos
pitalari, les germanes josefines, les Quals 
estaven establertes a Sant /oan des de prin
cipis de segle i vetllaven malalts a domicili. 

En aQuest context, !'hospital pateix un 
canvi Que salta a la vista: el seu trasllat. 
Després de vuit segles ubicat al convent 
de les germanes carmelites -actual Es
cala Abadessa Emma- i a causa del mal 
estat de l'edifici, el Consell Municipal 
decideix traslladar-lo a can Camella (co
negut també com can Fisas). un immo
ble reQuisat durant aQuesta epoca. El nou 
empla~ament disposava d'un gran espai 
i de millors condicions per atendre els 
malalts. 

Davanl el mal eslal del convenl de les germanes 
caremelites. !'hospital es va traslladar a can Comella 
(o can Fisas) durant !'epoca revolucionaria 

OBRf.S, 
M1PLIACIQNS 
IEVOWCIO 

Amb tot aixo acaba la 
guerra. El govern muni
cipal passa a mans del 
bando! nacional i comen
~ un període en Que es 
vol fer marxa enrere i es
borrar tots els canvis pro
du'its anteriorment. Una 
de les tasQues principals 
és retornar als antics pro

pietaris els béns reQuisats. Per tant, !'hospital ha de buscar una nova ubicació. La solució 
sera un edifici Que s'havia comen~at a construir el 1936, per destinar-hi una guarderia, 
als coneguts com a jardins de can Tarré de la Torre -al costal de la carretera Q!Je anava 
a Camprodon- pero Q!Je mai no va funcionar com a tal. És en aQuests moments, el maig 
de 1940, Quan !'hospital s'establei~ al mateix lloc on el trobem avui. 

's 
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Abans d'habilitar-se com a hospital. el nou edifici 
va haver de reparar les destrosses produ"ides durant 
la retirada. Les obres van costar 19.2 13,40 pesse
tes. QUe es van aconseguir a través de donatius deis 
ve"ins, funcions teatrals organitzadas a benefici de 
!'hospital i aportacions de l'Ajuntament. 

El 1967 es va dura terme la primera ampliació de 
l'edifici. Amb la voluntat d'ampliar-lo al maxim 
possible. pero mantenint l'estetica del conjunt, es 
construeix un annex independent pel lateral oest 
amb vuit dormitoris. En una segona fase. Q!Je du
rara fins el 1969, s'hi aixeca un pis ~mb el mateix 
nombre d'habitacions. 
El 1974 s'amplia l'ala est on es destinara un garat
ge i dos consultoris. Un any més tard, s'addiciona 
una planta nova pera dormitoris així com també es 

Les aportacions de la Fundació J.Espona 
van ser importants en les successives 
ampliacions, així ho recorda la placa si
tuada al mateix ediflci. D'allra banda. 
una comissió organitzava restes. riíes. 
etc. a íavor de !'hospital 

construeix un entresolat central d'ús exclusiu peral personal al servei de la institu
ció. La planta principal passa de 16 a 32 llits. En aQuestes ampliacions van ser 

Successives ampliacions de l'actual ediflci 

Primer edifici ( 1940) 

- 1967 

- 1967- 1969 

1975 

------------ --------.. 
---::-~ 



essencials les aportacions economiQues de la Fundació Espona. Que es va fer carrec 
d'eQuipar !' interior de tota la nova planta. 

Mentrestant, s'havien anat produint un seguit de reformes internes com la instal·lació de 
la calefacció central. construcció de menjadors. redistribucions de les habitacions ... 

Tornem enrere. Des 
de finals de la 
Guerra Civil, les 
germanes josefines 
s 'encarregaven de 
portar el dia a día 
de !'hospital. pero 
el 1961 i davant 
una difícil situació 
economica es 

veuen obligades a marxar. Els responsables del centre, !'alcalde, Que llavors era 
l'Eduard Armengol. i el mossen losep Codinach, van comern;;ar a buscar Qui les 

m 

unnn 
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l'.entrada a !'hospital s'ha rnanlingut igual des de 
l'edifki de 1 940. Fixern-nos Que al principi nornés 
tenia un pis 

podría substituir. Per aixó viatgen a 
Barcelona i es dirigeixen a la Casa 
Mare de les germanes serventes de la 
Passió, una Congregació fundada per 
la mare Teresa Gallifa i Palmarola -
nascuda a Sant Hipólit de Voltrega el 
1850- Que es dedicava 
principalment a recollir mares solteres 
i els seus fills amb la voluntat Que no 
morissin sense baptisme. Pero també 
anaven per les cases a curar malalts i 
regentaven algunes residencies. El 2 
de gener de 1 961 cinc germanes 
serventes de la Passió arriben a Sant 
loan per portar a terme les tasQues 
de !'hospital, des de la cura deis 
malalts fins a encarregar-se de la cuina, 
passant perla bugaderia, la neteja, etc. 

Val adir Que la primera impressió Que 
es van emportar de !'hospital no va 
ser massa bona, perQue, tal i com 
asseguren, l'edifici eslava en molt 
males condicions. Eren els anys Que 

el centre comptava amb una dotzena de residents. A partir de llavors i fruit de les 
successives ampliacions el nombre de llits i d'assistits va comen~ar a créixer sense 
parar i, a més, es va millorar l'estat de l'immoble. Així, a finals de la decada deis 
seixanta ja s'hi poden acollir més d'una vintena de persones. 

En aQuella epoca !'hospital, a banda de mantenir-se com a residencia per a gent 
gran, desenvolupava moltes altres funcions i fins i tot s'hi practiQuen algunes ope
racions -les més complicades es feien a altres centres-. Sabem Que durant la 
Guerra Civil s'hi portaren a terme alguns avortaments, a mitjan seixanta comptava 
amb una sala d'operacions amb !'instrumental imprescindible (es va adQuirir un 
aparell de Raig X 100-100 Girodix, i per als reconeixements medies s'hi habilita 
un aparell electrocardiógraO. Durant anys, una part de !'hospital va estar destinada 
als Serveis Medies d'Empresa, Que era utilitzada per a les revisions !abarais deis 
treballadors de 1.Espona, Fibran i Filatures Llaudet. Molts santjoanins i santjoanines 
també recordaran, pel simple fet d'haver-hi nascut, el servei de maternitat Que es 
mantingué fins a mitjan anys setanta. 



A la decada deis vuitanta molts coincideixen a afirmar Q!Je les condicions de !'Hos
pital de Sant Joan de les Abadesses són modeliQ.ues pel Que fa a aQ.uest tipus de 
centres. El 1986 compta amb 45 llits. 

La manca de vocació havia deixat !'hospital amb només tres germanes serventes 
de la Passió. 

LAFUNDACIO 
EM1\!1A 

L' Hospital ha viscut 
aQ.uests darrers dos 
anys un deis moments 
més importants deis 
seus 900 a~s d · histo
ria. No només pel can
vi de la gestió, sinó 

també per una redefinició del seu caracter i objectius. És el Que ha portat al naixe
ment de la Fundació Privada Municipal Emma, els estatuts de la Q_ual es van 
aprovar el passal mes de juny. 

El primer canvi, i més evident a ulls deis ve"lns de Sant Joan, va ser la marxa el 
desembre de 1999 de les germanes Que encara Q_uedaven a !'Hospital. dirigint-lo 
i fent-se carrec deis residents. El personal del centre va ser renovat. per exemple 
amb la contractació d'un director gerent -l'encarregat ara de portar la gestió del 
centre-, de dotze gericultores. una infermera. una assistenta social i la incorporació 
més recent d'una fisioterapeuta i una terapeuta ocupacional. Paral·lelament, set per
sones més s'encarreguen de la cuina, la neteja, etc. 

Al capdamunt de la Fundació Emma hi trobem el Patronal. l'encarregat del seu govern, 
l'administració i representació. Esta formal. tal i com indiQ!Jen els estatuts. per !'alcalde 
----Q!Je n'és el president-, el regidor de l'area corresponent, un regidor del grup de l'opo
sició i el rector de la ParrOQ.uia o bé un representant designat pel Consell Pastoral. Com 
a membres no permanents en poden formar part el president de l'Associació de Jubilats i 
Pensionistes, un representant de l'area medicosanitaria del municipi, un representant de 

La papallona s'ha convcrtil en l'clement principal de la imatge corporativa de la 0 
Fundació Emma. El disseny ha esta! elabora! per la santjoanina Meritxell Jorda 
QUC justifica així l"eleccló d'aQuest insectc: "El Q!.IC rcalment ens lntercssa Quan 
hem d'explicar una rcsidcnda gcrialrica no és un edifrci més o menys acollidor. 
QUC no deixa de ser una fa~ana, sinó 1~ seva gent! AQuells Q!JC han arribat a una 
etapa de la seva vida. El sírnbol de la papallona no deixa de ser una metafora 
sobre aQuesta \ida. és l'evolució d'una vid;.i QUt ha arribat al seu maxim punt. una e m m a 
papallona Qµan arriba a la vellesa esta en la seva maxima esplendor" 

atenció a la gent gran 
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les persones o entitats col·laboradores, un representant de l'area social i l'alcalde-president 
de l'Ajuntamentd'Ogassa. 

Fa 900 anys el monestir de Sant loan va crear !'Hospital de Pobres per atendre aQuells 
vilatans sense recursos. La mateixa filosofia s'ha mantingut amb pocs canvis al llarg deis 
segles. Als anys seixanta, pero, ¡a es va definir QUe l'objectiu del centre era atendre la 
gent gran. ésa dir, convertir-se en una residencia geriatrica. Ara el significat va més 
enlla, cap a un centre de recursos per a l'envelliment. Amb pro¡ectes de futur aixo 
s·explica, per exemple, amb la construcció d'un Centre d'Acolliment Oiürn, QUe se 
situara a l'espai QUe actualment ocupen els consultoris medies. O !'actual servei d'acom
panyar les persones grans a centres de salut, com a !'Hospital de Campdevanol. el 
préstec de material sanitari com són cadires de rodes, crosses, llits articulats, etc. A 
partir d'aQUÍ, la historia de !'Hospital de Sant )oan de les Abadesses segueix endavant. 

El dia a !'Hospital comen~a ben aviat. 

UN A La primera claror de la jornada amb 
prou feines traspassa les persianes 

LHOSPITiAL 
Quan. entre ha?itació i h~bitaci_ó. co
men~a el rosan de Bon d1es. Son dos 
Quarts de set. Hora de diana per als 
més matiners. de l'últim son encara 

per als dormilegues. Un període de treva fins a Quarts de nou i els passadissos de 
color crema s'omplen de cares despertes, de caps pentinats per aQuí i per alla. de 

L'c, 1b , deis 1rbr·s ajuda J passar ks tardes e loroses d'cstiu 



colonies i fragancies ... de !'olor de l'esmorzar QUe arriba des de la cuina. A un Quart 
de deu, entre melmelades i tasses de llet, la cosa ja és diferent: un Que s'ha llevat 
amb més mal d'esQUena del Que tenia ahir, l'altre ha somniat amb el primer 600 QUe 
es va comprar amb els estalvis de tota la decada deis seixanta i tampoc no hi falta el 
Qui no li acaben d'encaixar les dents. 

Si avui toca. és el dia Que vénen els voluntaris a fer activitats. En són una dotzena. 
majoritariament senyores Que, ambles seves ílors de paper fetes a ma o gerros de 
colors, omplen de vitalitat els SO residents actuals. 

A un Quart de dues, hora de dinar. Omplir la panxa per tornar al llit, aQuella 
migdiada Que va tan bé al cos. El raconet del budell s'acaba d'omplir amb el 
berenar de Quarts de cinc. Comencen a arribar visites: el fill amb les histories de la 
feina, la parenta amb les coses del ve"inat. el nét i les ganes de jugar ... Pero no tots 
reben la visita de fills i parents. AQUÍ tornen a ser importants els grups de voluntariat, 
QUe fan passar l'estona amb tot tipus de converses o acompanyant a fer un passeig 
pel poble. La tarda és el moment del dia amb més moviment a !'hospital. i a 
l'ombra del ¡ardí on tan bé s·esta Quan fa sol. Alla a les set, l'ambient va a la baixa 
i comencen a dringar els plats i coberts del sopar, Que es posa sobre taula a dos 

Quarts de vuit. 

Les ombres de les potes de les taules es van fent !largues i !largues. Com una processó 
cada un va tornant al niu, encara no són les nou i alguns ja s'han amagat sota els 
llen~ols. Els llums es van apagant. Dema sera un altre dia. i tant de bo Que sigui així. 

Els 50 residents actuals participen en diverses activitats. comen aQuesta sessió recent de magia 

2 1 
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ACTE5 
RELIGIOSOS 

tor de la parroQuia. A l'Ofertori. els pabordes de 
la pla~a executaran davanl !'altar uns compassos 
del Ball deis Pabordes. 

Acabada la missa, trasllal de l'Eucaristia al front 
del Crist del Santíssim Misleri, on romandra ex
posada lota la tarda per ser adorada i venerada pel 
poble. Torns de vellla. 

Novena al Santíssim Misteri, cada día del 30 d'agost 
al 7 de setembre, a les vuit del vespre. Canl deis Goigs. 

A les vuil del vespre, missa i solemne vellla al San
tíssim Misleri. 

JO SETEMBRE, DILWNS 
8 SETEMBRE, DISSABTE 
A les dues de la tarda, repicamenl general de campanes. 

9 SETEMBRE, DIUMENGE 
A dos Q!Jarls d'onze del malí. missa solemne con
celebrada, presidida per mossen Anton Marlí. rec-

FESTES 
POPULARS 

1 SETEMBRE, DISSABTE 

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

1 1 SETEMBRE, DIMARTS 
A les onze del malí, missa solemne concelebrada, 
dedicada al beat Miró de Tagamanent. 

7 SETEMBRE. DIVENDRES 
A les onze de la nit, a la pla~a Major, actuació del 
grup La Banda del Zurdo. 

A dos Q!Jarts de dotze de la nit, al pavelló, Pepe Rubi
anes amb 1·especlacle Rubíanes, solamente. 

8 SETEMBRE, DISSABTE 
A les nou del matí, al camp de petanca, campionat 
comarcal de petanca. A partir de les nou del vespre, Enfilada a Sant Antoni. 

Sopar popular i revellla amb el Trio Camprodon. 
_ A les onze ·del matí. al Camp Municipal d'Esports. 

partil de f utbol. 
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A les dotze del migdia, al Palau de !'Abadía, inaugu
ració de l'exposicio La línia de Ferrocarril Granollers
Sant /oan de les Abadesses. 

A la 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 les Q!.Jatre de la tarda. al Camp Municipal d'Es
ports. partil de f utbol. 

A les set de la tarda. a la pla91 Clavé. concert de pop
rock amb el grup Confidente. 

A dos @arts de deu del vespre. al campanar. serena
tes. Tot seguit. cercavila i audició de sardanes a la 
pla91 Major amb la cobla Jovenívola de Sabadell. 

A partir de les dotze de la nit. al pavelló. ball amb els 
conjunts Apache i Los Mejores. Tot seguit. disco
mobil fins a la matinada. 

9 SETEMBRE, DIUMENGE 
A un q_uart d'onze del matí. a la pla~a Major. les Au
toritats. precedides pels gegants i la cobla. s· encami
naran cap al Monestir per assistir a la missa solemne. 

A tres q_uarts de dotze del migdia. a la pla~a Major. la 
cobla Montgrins interpretara ía Sardana d'Honor t:en
cant de Sant /oan, de M. Teresa Monclús. estrena 
dedicada a la memoria de Josep Roma. 

A dos Q!.Jarts d'una del migdia. al passeig del Comte 
Guifré. sardanes amb la cobla Montgrins. 

A un Q!.Jart de cinc de la tarda, a la pla~a Ma¡or, els 
Pabordes, acompanyats del delegat de l'Autoritat i 
precedits per l 'orq_uestra. aniran a buscar les Pabor
desses als respectius domicilis i es dirigiran a la pla~a 
Major. 

A les cinc de la tarda. a la pla~a Major. Ball deis Pa
bordes. Les parelles bailadores d'enguany són: 
Ramon Vila-Montserrat Costa 
Josep Roura-Elisabet Carrillo 
Caries Martínez-Eva Bosch 
Segimon Serrat-Emma Guillaumes 

A les cinc de la tarda. al Camp Municipal d'Esports. 
partil de futbol del Campionat de Primera Regional. 

Brauli i Ramon organitzat pe! Casal de Jubilats. 

Tot seguit. ball amb l'Or@estra Internacional Volcán 
i el grup Moonlight. 

1 O SETEMBRE, DILLUNS 
A les nou del matí. al camp de tir. tirada social al plat. 

A les dotze del migdia. a l'avinguda del Comte Gui
fré. carrer Ramon c:l'Urg i pla~a Clavé. sardanes amb 
la cobla Montgrins. 

A la mateixa hora, a la pla~a Major, espectacle infantil 
d'animació amb el Tramvia Blau. 

A la maleixa hora, al Camp Municipal d'Esports, par
tits amistosos de futbol de les categories prebenja
mins i benjamins. 

A la una del migdia. a l'església de Sant Poi. concert 
amb la cobla M"ontgrins. 

A dos q_uarts de cinc de la tarda. al pavelló, concert 
amb l'or@estra Montgrins. 

A les sis de la larda. al passeig del Comte Guifré. 
doble audició de sardanes ambles cobles Montgrins 
i Marinada. 

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

A les set de la tarda. a la pla91 Clavé. concert de rock 
catala amb el grup Entregirats. 

A dos q_uarts de deu del vespre. els Pabordes. acom
panyats del delegat de l'Autoritat i precedits per la 
cobla. aniran a buscar les Pabordesses als respectius 
domicilis i es dirigiran a la pla~a Major. 

A les deu del vespre. a la pla91 Major. Ball deis Pabor
des. 

A dos q_uarts d'onze del vespre. a la pla~a Major. au
dició de sardanes amb la cobla Marinada. 

A les deu del vespre. al pavelló. ball amb la Família 
Serrallonga, organitzat pel Casal de Jubilats. 

Tot seguit, ball amb l'or@estra Montgrins i el grup 
Cimarrón. A tres @arts de cinc de la matinada. da
vant de l'envelat. Diana Flore¡·ada amb xaranga musi
cal pels principals carrers de a vila. 

A dos @arts de sis de la tarda, al passeig del Comte 
Guifré, doble audició de sardanes am5 les cobles A un @art de sis de la matinada. a l'envelat. Ball del 
Montgrins i Ciutat de Cornella. Pijama amb el grup Cimarrón. 

A les set de la tarda. al pavelló. concert amb l'Or
q__uestra Internacional Volcán. 

A dos Q!.Jarts d'onze del vespre, a la pla~a Major. 
audició de sardanes amb la cobla Montgrins. 

A dos q_uarts d'onze de la nit. al teatre Centre. repre
sentacio de I 'obra L'alegria Que passa, de Santiago 
Rusiñol. perla companyia Teatre Blau. 

A les deu del vespre, al pavelló. ball amb el duo 

1 1 SETEMBRE, DIMARTS 
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
A les onze del matí. audició de sardanes amb la cobla 
Ciutat de Girona. distribu"ides per la pla~a Major. pla
~a de !"Abadía. avinguda del Comte Guifré. pla91 de 
!'Escultor Pujo!. carrer Ramon d'Urg i pla9l Pompeu 
Fabra. 
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A la una del migdia. al Cavilar. sardanes amb la cobla 
Ciutal de Girona. 

A les dues de la larda. al Covilar, dinar popular. 

A les cinc de la tarda. al Cavilar, sardanes amb la 
cobla Ciutat de Girona. 

A les tres de la tarda. xaranga pel carrers i places de 
la vila fins a les set del vespre. 

A dos Q!.Jarts de vuit del vespre, davant del Camp 
Municipal d'Esports. inici de la Bogeria. 

A dos Quarts de nou del vespre. a la pla91 Major. 
Sardana Llarga amb la cobla Ciutat de Girona. 

A un Quart de deu del vespre. a les Cinc Fonts. castel! de 
focs. 

A un Quart d'onze de la nil. al pas.seig del Comte Guifré. 
audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. 

A partir de les onze de la nil. al pavelló. ball amb el 
grup Abraxas. 

NOTES 

ENFILADA A SANT ANTONI 
Com anys anteriors. farem una caminada popular fins a 
!'ermita de Sant Antoni. S'hi podra pujar a partir de les 
nou del vespre. L:accés sera exclusivamcnt a peu i per la 
carretera (trobareu algunes sorpreses duran! l'ilinerari). 
No es permetra l'accés amb cap tipus de vehicle. Cal re
cordar la necessitat de portar lot. 
El liQuet inclou el sopar i tol el material Que s · anira do
nanl duranl el lrajecle. 
El preu deis liQuets és de 1.200 ples. i es podran adQuirir 
a 1•oficina de Turisme. fins el divendres 3 1 d'agost. 

SARDANA D'HONOR 
Sera estrenada. Composta per M. Teresa Monclús. pia
nista i professora del Conservalori Municipal de Música 
de Barcelona. vinculada des de la infancia a Sant loan. 
Dedicada a la memoria de losep Roma i Anglada. músic i 
un deis fundadors de l'orQUestra Pyrene-lazz i de la Prin
cipal de Sanl loan de les Abadesses. 

REPIC\MENT I SERENATES DEL CM1PANAR 
Per seguir aQ!Jesta antiga tradició. el lloc més idoni és el 
claustre del Monestir o el capdamunt del passeig del Comte 
Guifré. 
Duranl aQuesla activitat. es parara la megafonía de la fira 
pera una millor audició de les peces musicals. 

PAVELLÓ-ENVELAT 
Com el darrer any. es munlara al pavelló. Els carnets de 
col·laboradors es podran adQuirir a !'Oficina de Turisme. 
abans del dia 7 de setembre. lnclou els balls de la nit del 
dissabte. diumenge i dilluns. El preu és de 3 .000 ples. No 
inclou el concert del dilluns. 
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Les entrades pera l'espectacle de Pepe Rubianes poden 
adQuirir-se fins el día 7, a !'Oficina de Turisme o en el 
moment de la funció. 
Les llotges poden adQuirir-se fins el dia 6 a !'Oficina de 
Turisme. 
El preu de les llotges és de 6.000 ples. No inclou l'abo
nament: aQUest s·na d'adQuirir a part. La rifa de les llotges 
es fara el dijous día 6 de setembre a les deu del vespre. al 
pavelló. Els prcus de les entrades seran: Teatre Pepe Ru
bianes: 2 .300 (2 .000 venda anticipada). Dissabte: 1.500 
ples. Diumenge: 1 .500 ples. Dilluns: 1.500 ples. Con
cert: 500 ples. Dimarts: gratu'it. 

LA BOGERIA 
Comeí19ira ~ntualment a dos ~arts de vuit. Es recomana la 
concentracio davant el Camp d'Esports deu minuls abans. 
llinerari: plagi Clavé. Sanl Poi. carrer Comella. avinguda 
del Comle Guifré. carrers Tints. lussa. Corriols. Nobles 
Gironella i Meslre Nunó, pla<,;a de 1 'Abadía, carrer Abat 
lsalguer. carrer Major i pla<;a Major. 

Participar vol dir saltar. ballar. cantar i mullar-se de forma 
sana. La millor manera de participar-hi sense aturar la marxa 
és no parar-se sota deis balcons ni seure. No trencar el 
ritme amb fotografies. Arribar tots plegats a la pla<;a Ma
jor i fer el cargo!. Per assegurar-ne el futur. es prega als 
parlicipants del poble i als més velerans Que vetllin aQ.ues
lcs recomanacions. Es prega al públic tirar aigua neta i 
Que participi amb instal·lacions lúdiQues. comiQues o anec
dotiQUes. 

EXPOSICIÓ LA LÍNIA DE TREN GRANOLLERS-SANT 
IOAN DE LES ABADESSl:.S 
Tots el dies de la festa. al palau de l'Abadia. Horari de les 
deu a les dues del migdia i de les Quatre a les sel de la 
tarda. 

EXPOSICIÓ DE BONSAIS I SUISEKI 
Dics 8 i 9. Claustre del Monestir. Horari de les onze a les 
ducs del migdia i de les cinc a les sel dela tarda. 
3r CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAlOR 
Tots el dies de la festa. al Centre Cívic. 

DINAR POPUtARAL COVILAR 
Enguany es tornara a celebrar el dinar popular a tres Quarts 
de dues davanl del Pla del Mas. El menú consistira en una 
arrossada. Els liQuets. a 1 .300 pessetes. es poden adQUi
rir a !'Oficina de Turisme fins el dijous dia 7 de setembre. 
En cas de mal temps es fara al pavelló. 

Els acles de 1 · envelat cstan organitzats per la Co
missió de Fcstes i hi col·labora l'Ajuntament. 
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