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Ta la tornem a tenir entre nosalm:s. La Festa Major és aquí, ens cnvolta, es respira en l'am
'l!ient, esdevenint la traca final que simbolitza l'acabament de l'cstiu. Després clels moguts 
clics de festa, els aires de tardor i la llum ja més esblanqueú.la del sol i reconfortantment ca
lida, cns recorden la rornada a la rutina, a la bona tranquil ·litat del día a dia santjoaní. Com 
cada. any, som moles els que espercrn )'arribada de la Festa ~[ajor. 

Igualment som molts els que esperem tenir a les mans el monografic de Festa 1\lajor, que 
any rcre any, ens explica el passat de la nostra vita, deis nostres aYantpassats. Aquest any, el 
monografic despertara cls records que, potser, moltes persones feia temps que teníem ador
mits. L'escola és el lloc on hem passat molts anys de la nostra infancia, i aprofitant que l'es
cola pública Mestre Andreu celebra el 75c aniversari de la construcció de l'edifici, hem cre
gut convenient posar per escrit tot el que han vist i sentit aquelles parets. Som conscients 
que és difícil resumir quasi 75 anys d'história d'un edifici, que en el seu moment va ser re
volucionari, tant perla grandaria com pel procés qL1e va portar a construir-lo. 

La funció d'aquest edifici ha estat educadora, un espai físic on s'han inculcat uns ,·alors ion 
milers de persones han apres. Cree que és de justícia agrair a totes aquelles persones que 
han contribu'it a millorar, a través de l'ensenyament, cada fornada de persones. A través de 
l'ensenyament, les hem fet més riques, cultes i lliures, per afrontrar la vida i ajudar igual 
menta fer el mateix amb el municipi i el país. Un agrai"ment, com Yeureu en el monografic, 
que no només s'hauria de fer a la gent que ha estat implicada o treba.llant a l'edifici que 
contemporaniament hem <lit Mestre Andreu, sinó que ha de ser cxtensiu a totes les perso
nes tiue han treballat i treballen en el món educa.tiu a Sant Joan de les Abadcsses. Vull citar 
voluntariament en aquest apartat a la fcina, amb ,·ocació i esperit de servei públic, que esta 
realitzant ta.mbé l'escola. Aba.dessa Emma, al seu professorat i entorn . També a aquestes 
persones, avui vives, 9ue varen treballar i quasi a.conseguir, l'assoliment de l'ensenya.mcnt 
secundari estable a la vita a través del CL\. 

Per cert, aprofito i faig punt i a.part grafic pero no de contingut. L'assoliment de l'ensenya
ment secundari a la vi la és i ha de ser una priorita.t, amb la qua] treba.llarem per aconseguir 

la fira. Per aconseguir que els nens i nenes, en una fase molt important 
per assumir determinats valors, amistats i comportaments, deis 12 als 16 
anys, ho puguin fer alta on ho haurien d'haver fet <les del principi: a Sant 
Joan de les Abadesses. Aquesta és una prioritat meva i de tots els onze 
regidors i regidores de l'ajuntament. Com cambé ho era d'un mestre, d'un 
educador, que ,·a col ·laborar en millorar moltes, d'alló que n'he dit for

nades de gent, i que aquest any ens ha deixat, I\Iossen Ton i\fa.rtí. 

Desitjo a tots als santjoanins i santjoanines, amics i amigues i a totes 
aquelles persones que s'estimen la nostra ,·ila, una bona Festa ~fajor. 

L'alcalde 
Caries Bassaganya i Serra 

Setembre de 2004 



El 9 de setembre de 1929 es va beneir i inau
gurar oficialment l'edifici de nova construc
ció destinat a escotes públiques. Ara bé, l'inici 
de l'cnscnyament públic a Sant J oan de les 
i\badesscs és molt més antic, fins al punt que 
es remunta a les darrcries de l'edat mitjana. 
Pero com que el nosrre objectiu no és pas fer 

una de nova. Cap a finals ele l'any següent es 
fan obres d'ampliació i millora de les insta! ·
lacions. Peró amb el pas del temps, el nom
bre cl'alumnes va augmentant, i el 1909 ja 
s'imparteix docencia a 180 escolars, fer que 
deixa perites les millares realitzacles. L'any 
1921, !'inspector comunica que és urgcnt la 
col ·locació d'un altre urinari perquc només 
hi ha un va.ter pera 180 alumnes, i és clara-

mene insuficient. 

l /1111111e.f i 1111•.rlres de /'e.rco/,1 p1íblir11 t!t 111·11s q 11,111 11(¡111·.rla c.r/111•11 .ri/l{(tda 11/ 
1'11/,111 r/,- /',11 h,11/ia. 

Pcl que fa a l'escola de 
nenes, no sabem en
cara on estava ubica
da els primers anys 
del segle XX. El fcbrer 
de 1903, la profcssora 
Baltasara Vida! comu
nica que davant de 
l'esrnt ruinós ele l'edi
fici s'ha vist obligada a 
abandonar-lo i a inter
rompre les classes. 
Des d'aquest mo
ment, l'escola de ne
nes va instal far-se al 
número 11 del carrer 
Major, fins que el 22 
de maig de 1908 es 
van inaugurar cls lo-

un recorrcgut per l'ensenyament a la nostra 
vila sinó realitzar un passeig pcls passadissos 
i aules de l'edifici bastic fa 75 anys, comenc;a
rem el nostre fil narratiu en cls primers anys 
del segle XX, per tal de contextualitzar l'cpoca. 

1\1s inicis del segle passat, l'enscnyament pú
blic s'impartia a ducs escoles, la de nens i la 
de nenes, totalment independents una de l'al
tra. La primera, graduada en tres seccions des 
del 1911, estava situada al primer pis del Pa
lau de 1' Abadía. Concretament, la classe deis 
alumnes més grans es trobava a la sala que 
dóna a Sant J\liquel de la Infermeria, a carrec 
del mestre l\Ias; la classe del nivell rnitja, im
partida pcl mestre Col!, era en el cantó de la 
plac;a de l'Abadessa Hmma, i els més pctits 

cals s ituats al primer 
pis de l'edifici del número 5 de la plac;a del 
Forn, de propietat municipal (actual plac;a de 
l'Abadia, número 7), conegut com l'Escorxa
dor Vell per haver realitzat a9uesta funció a 
la planta baixa. Tenia caractcr unitari, és a dir, 
que una sola mcstra s'encarrcg ava de totes 
les alumnes que hi assistien. 1,'as-
sistencia de nenes a l'escola scm-
pre va ser més redui'da, oscil ·
lant entre la trentena i la cin
quantcna. L'any 1920 es va 
proposar de separar les ne
nes de parvuls de les més 
grans dividint !'aula amb un 
enva. 

rebien la docencia de la ma del 
mestre Guasch a l'aula que hi ha
via paral ·lela a la plac;a de 1' Aba
día 1 • Les refcrencies a les reformes Escola femenina 
que cal fer a l'escola són cons- Escola de les Germanes Carmelitcs 
tants2

• El 20 de julio! del 1902, !'ins
pector d'ensenyament diu que cal o assisteixen a cscola 

actuar amb celeritat a l'escola de Cens escolar femení 
nens i que !'ideal seria construir-ne 

145 alumncs 

103 alumncs 

268 nenes 



JosEPMARIAANDREUiREÑÉ 
«el mestre Andreu» 

Josep Maria Andreu i Reñé va neixer el18 
de gener de 1869 a la casa de ca ]' Adrogue
ret de Montblanc. Era el vuite fill de Rafael 
Andreu Voltas, membre d'una família terra
tinent, casat amb segones núpcies amb Jo
sepa Reñé i Pallars. La seva primera voca
ció era la de seguir estudis navals pero va 
cedir als desitjos de la seva mare i va estu
diar magisteri a la Normal de Tarragona. El 
seu primer contacte amb el món de l'ense
nyament va ser a Vila-Seca, com a interí 
durant dos anys. La primera pla<;:a de mes
tre l'aconseguí a la Granadella (les Garri
gues) on va dirigir l'escola de nens entre els 
anys 1890-1893. El 14d'agostde 1893,Josep 
Maria Andreu va ser trasUadat a Sant Joan 
de les Abadesses, on va exercir durant vint 
anys, fins al 31 d'agost de 1913. 

La figura del mestre Andreu ha marcat la 
vida educativa de la vila de Sant Joan i de 
Catalunya. El seu record perdura encara 
avui: no podem oblidar que a Sant Joan de 
les Abadesses un carrer i l'escola pública 
que enguany celebra el 75 aniversari por
ten el seu nom. L'epoca de docencia del 
mestre Andreu a la vila cal emmarcar-la en 
un context historie on l'ensenyament era 
molt precari, els índexs d'analfabetisme 
eren molt aJts i la figura del mestre tenia molt 
poc reconeixement social. Tot i així Josep 
Maria Andreu va ocupar un lloc destacat 
dios de la historia de l'ensenyament pú
blic a Catalunya. 

Personatge inquiet i innovador, va re
alitzar el 1902 un viatge a la localitat 
italiana de Ripatransone per a as
sistir a la Reial Escola Normal Lui
gi Mercantini i millorar cls conei
xernents sobre treballs manuals 
que feia poc el govern espa
nyol havia inclós en els progra
mes oficials. Per l'aplicació 
d'aquests coneixements en el 
día a dia escolar va ser felicitat 
perla Junta Provincial de Instruc
ción Pública. E l julio! de 1911 va vi-
atjar a Tolosa de Llenguadoc per 

visitar centres docents i participar en unes 
jornades pedagógiques, i el 1912 fou un 
dels mestres seleccionats per visitar Fran<;:a, 
Belgica i su·issa per coneixer les noves ten
dencies pedagógiques que hi havia a Eu
ropa, experiencies totes elles insólites per 
a la seva epoca. Tots els nous coneixe
rnents, anecdotes i inquietucls dels seus 
viatges estan relatats als seus dietaris i les 
impressions dels metodes pedagógics apre
sos són analitzades i comentades en arrides 
a la revista E/ Magiste,io Gemndense. 

Josep Maria t\ndreu havia adquirit cert 
prestigi i en bona mesura gracies a la seva 
bona tasca, l'any 1911, es va aconseguir 
l'Escola Graduada amb un mestre per cada 
un clels tres graus i ell coma director. El seu 
taranna traspassava l'ambit escolar, ja que 
va potenciar la formació intel.lectual i la mi
llora dels coneixements tecnológics ele les 
persones que assistien a l'escola d'adults 
ubicada a la fabrica Espona. Juntament 
amb la seva esposa, Dolors Bellapart, im
partien classes a homes i dones. Un altre as
pecte destacable és que va ser el primer de 
celebrar la festa de l'arbre el 1899 a tot 
Catalunya, prenent amb entusiasme la idea 
de l'enginyer Rafael Puig i Valls segons la 
gua! les nenes i els nens de les escoles ha
vien de plantar arbres un día assenyalat per 
tal de fomentar i conservar la natura. 
Aquesta festa encara avui en dia es realit
za. L'any 1913, el mestre Andreu es va tras
lladar a Palamós i va crear el primer Museu 
Escolar, on hi va aplicar bona part deis seus 

coneixernents. L'any 1923, va marxar 
a Barcelona i va continuar la seva car
rera, primer com a director de l'Esco
la Unitaria i\lliquel Bleach fins al 1931, 

i després com a subdirector del grup 
escola Pau Vila, Centre d'lnnova

ció Pedagógica. D'aquests anys 
val la pena citar que va crear els 
prirners observatoris meteoro
lógics escolars. Es va jubilar ofi
cialment el 1939, després de 
!'entrada de les tropes feixistes 
a Catalunya, peró va continuar 
exercint ftns al 1941. Josep 

Maria Andreu i Reñé va morir a 
Barcelona l'any 1951, a l'edat ele 
vuitanta-dos anys. 



del nou edifici 
eres gestions 

EJ primer pas per a la construcció d'unes es
coles noves es realitza el 5 de juny de 192'1 
amb la creació de la Comissió Pro-Escoles, 

d'Enveig4
• L'edifici havia de ser de planta 

baixa i d'arquicectura senzilla, amb capacitar 
per encabir quatre graus per a nois i tres per 
a noies i, el projecte podía ser encarregat a 
l'arquitecte Jeroni J\Iartorell i Terrats. 

El 28 de maig de 1925 es van signar les escrip
tures de compra del solar esmentat anterior-

/>11.<.<ih/1· ¡,ri111rr pmjeclr tlr /1.r //ül'I.I' ,·.rmlt-.r, tle tli111n1.rini1.r 111ér rl'lllliilr.r r¡11e 1'1'11(/iri t1r/11al. 

formada inicialment per l'alcalde Jaume Sol
devila i Rogué, el mossen Mic.¡uel Serra i 
Sunyer, Joan Suriñach i Bosc, J\ntoni Folcra i 
Colomer, l\Ianel Blanxart i Torrabadella, 
rerran Socorra i Salvadó, Narcís J\Ias i Morell 
i Valentí Roc.1ué i Saltó. La comissió es posa en 
contacte amb el rector de la Universitat de 
Barcelona, el marques de Carulla, que el 24 
d'agost de l'any següent, visita Sanr Joan de 
les Abadesses per tractar el tema. El diari l..,tts 
Noticias del 27 d'agost de 1922 publicava la 
cronica d'a9uest día: «1.A i11sprcció11 bahía or
dmado cen-ar pas escuelas] si 110 sr co11stm
ía11 otras 1111el'aS>> i el marques de CaruUa co 
mentava ((q11e te11ía la seg11ridarl de ql/e se 
i111po11drá el bHe/1 sentido a los dignos habi
tantes de San )11011 de las Abadesas J' r¡11e 
pronto sercí 1111 hecho el co111ie11zo de los 
1111evos locales. Visitó la111bé11 el 111011astetio 
y la abarlíc, de dicha localidad, dándose rl 
· caso extmordi11mio de que /11 111encio11ada 
abadía [el Palau de l' t\badia], r¡11e es 1ma )'?)'ti 
arquitectó11im qtte 111rrece comenw,:re, está 
c1ct11a/711e11te conve1tidc1 111ás q11e en esc11ela, 
en cárcel para ni,ios'. 

En )'informe 9ue va redactar la comissió, es 
deixa dar 9ue l'edifici no complia les condi
cions higicni9ues i pcdagogiqucs necessari
es, encara 9ue fos reformat a fons. Per tant, 
s'apuntava 9ue el més convenient era cons
truir un edifici nou en el camp 9ue hi havia a 
l'cxtrem superior esquerra del carrer de Pere 
Rovira, propietat deis successors del cavallcr 

ment, c.1ue tenia una superficie de 4.500 m2 i 
que va ser adquirir als germans Pastors i Sur
roca per 27.500 pessetes. A l'hora d'cscollir 
el solar, es va procurar que fos el millor pos
sible, prop del nucli urba i amb bona comu
nicació amb aquest. Les escotes no es podi
en situar al case antic perquc no hi havia cap 
espai disponible. 1 ~ls alumnes, en aquells pri
mers anys, podien anar a l'escola sense ha
ver ele creuar la carretera5• 

La idea de l'Ajuntament era construir el nou 
eclifici pel seu compte, amb l'ajut d'una sub
venció del govern espanyol de 100.000 pes
setes. Es va concertar un préstec amb la Cai
xa de Pensions pcr a la Vcllcsa i d'Estalvis de 
250.000 pessetes. El pressupost de les obres 
era de 37 1.111,55 pessetes, més 27.500 pes
setes deis terrenys. L'alcalde, Daniel Plana de 
Cruanyas i Ventula, i el secrctari de l'ajunta
ment, J\rtur Gas i Bclenguer, es van traslladar 
a Madrid per rebre l'aprovació del projecte i 
sol ·licitar la subvenció . .Alla pero, van veure 
que era molt més facil que l'Estat es fes car
rec e.le la construcció del grup esco.lar i que 
el consistori aportés una subvenció de 
100.000 pessetes, la cessió deis terrenys re
cenrment adquirits i el projecte realitzat per 
Jeroni Martorell. l\rran d'aquests canvis es 
decicleix recluir l'emprestit a 150.000 pcsse
tes a retornar en I O anys i a un interes del 5 
%. Com a garancia del préstec, l'Ajuntament 
va oferir el propi edifici de la Casa de la Vila 
i l'arbitri sobre les carns fresques i salades. 



.rllet1I I pl,1111,1 de /'ed[/ici, rmlitz111s pa }rrtmi MarltJrtll el deuv,hrr de 1921. 

Els particulars també van participar en aquest 
projecte, i així !'industrial Jaume Espona va 
donar 10.000 pessetes, i la Sociedad Anóni
ma de Construcciones de Predcric Martín i 
Rarnon Benet va aportar el ciment necessari 
per a les obres. Veient aquesta col faboració, 

Col -l//rt1rúí d,, la pri111cm pnl1t1 de /'ed,jiá d,-stinaf t1 
rsroles p/Íh/ir¡11es. l. ',,rfe l'tl fr11ir 1/or el dit1 14 de 
ute111hrr d, 19 2 S , ,.,, m111pt,,,, ,1111/, /,, pruh,na dd 
Capilá Cr11,ral d, /,, R(~ió, h111ílín Rarrm1 i del 
Co1-er11t1d1Jr Cil'il de Cirtmt,, 011nji·e P1J11/, 

l'ajuntament acorda que la subvcnció a do
nar a l'estat seria de només 75.000 pessetes, 
argumentant que les 25.000 pessetes restants 
equivalien a les esmentades donacions<'. 

El diliuns 14 de setembre de 1925, en plena 
Festa Major, es va col ·locar la primera pedra 
de l'cdifici escolar. A l'acte hi van assistir el 
Capita General de Catalunya, Emilio Barre
ra, i el Governador Civil de Girona, Onofre 
Pone, que van ser rebuts per tot el poble i tot 
seguit, es van dirigir a l'Ajuntament per pro
nunciar els discursos. El de Barrern impulsava 
els santjoanins a treballar per acabar el pro
jecte, sense oblidar les referencies patrióti
ques propies del moment historie que es vi
vía, en ple Directori l\1ilitar del general Primo 
de Rivera: <d~slo de hqy es el co111ienzo de 1111a 
ohra. Mis 1111ores palflbras y 111is tllfJOres 
deseos es deriros que celebraría c1sistir a la 
colocació11 de la últi111a piedra. No todas las 
pri111ert1s piedras sig11ifia111 la realizació11 de 
11na obra. Sie111pre son e11 111ás o en 111e11os 
""ª il"sió11. Yo deseo que esto de hq)' 110 sea 
una il11sió11. ) ó deseo q"e 110 deféú e.ria obm 
dor111ida atios .Y atlos. ·1 i"tlbqjad e i11tpo11eros 
a /J{(estros directores adJJJinisll"tllivos para 
veda ler111i11adc1. La /mción de los 1111111iri
pios es ad111i11islrar e dinero de los 1•eci11os. 
La 111isión de los 11eci11os es controlar si la 
ad1J1i11islración es pe,jecta. Debéis desear 
!l!ejoras 111aleriales y 111orales, pero debéis 
merecéroslas siendo b11enos ciudadanos J' 
buenos patriotas»·. Després de la col ·locació 



P rojecte de la Casa de 
Telegrafs, Jutjat i Residencia dels 
Mestres32 

En el moment de la construcció del nou 
edifici de les escoles, l'Ajuntament s'ha
via d'encarregar de proporcionar habitat
ge als professors que venien d'altres po
blacions. L'Ajuntamcnt de Sant Joan pa
gava 4.500 pessetes anuals pel lloguer de 
les habitacions dels mestres, i en poc 
temps, aquesta quantitat es veuria aug
mentada fins a 6.500 pessetes 
per !'arribada ele dos nous do
cents. Davant d'aquestes des
peses, el consistori va decidir 
concertar el 1927 un préstec de 
110.000 pessetes al Banco de 
Crédito Local de España, per 
construir u na residencia per als 
mestres, que a més inclouria el 
jutjat i la casa ele telegrafs a la 
planta baixa. 
El projccte el va realitzar Jeroni 
Martorell l'any 1928, i e l pres
supost total de !'obra pujava a 
141.574,42 pessetes. L'edifici 
estava si tuat en un solar amb 
fac,:ana a t res carrers, molt pro
per al !loe on s'estava constru
"it1t el nou grup escolar. S'ha
gués en trat pel xam fra, a través 
d'un portie amb cina columna a 
cada banda. A !'esquerra, hi 
hauria hagut la sala de telegrafs 
i el pis del telegrafista. A la dre
ta, les clependencies del jutjat. 
A cada una de les tres plantes superiors, 
s'hi havien projectat dos habi tatges for
mats per quatre dormitoris, cuina, men
jador i lavabo . La decoració dels murs de 
l'edifici era sobria, basada en el joc de 
plens i buits i a la teulada, just sobre la 
cantonada de !'entrada principal s'hi ha
via de construir una torre amb una cober
ta piramidal. 

de la primera pedra, la comitiva va dirigir-se 
a la font de la Pucia, per inaugurar també el 
passeig que s'hi havia constru'it i es van ba
llar dues sardanes. Tot seguit, les autoritats 
s'entaularen en un banquet a la fonda de Ca 
la Bonica i a la tarda presenciaren a la plac;a 
Major el ball de les Caputxes (ball dels Pabor-

Pero aquest ed ifici mai es va arribar a 
construir. E l novembre de 1936, el Con
sell 1\fonicipal de Puig-Alt de Ter (nom 
que llavors reb ia Sant Joan) afirmava deis 
seus predecessors: «li s polire11 les pes.retes 
en tiheris, passejades i a111h 11ms clave
f!,lleres qm varen costar ,mes 32.000 p es
seles i 110 existeixen { . .], 110 es va f er altra 
cosa que el pla11ol de !'obra, q11in i111porl, 
q11e depassa de 2 .000 pessetes, encara es 
de11 a l'arr¡túlecte»'3. No sabem si els di
ners es van d estinar a activitats lúdiques 
personals, pero s í que en la documenta-

1 

.t 
Pr~¡ut,· re,ilil""' l'ocllrhre de 1927 pu Jrro11i 
.lflfrlore/1 d 'ulft1 rns,1 pu a tele_~r,((S, )11/j{lf i 
r,sidé11-cia de 111esh'es. ,- l q11esl prrJedi' 111,Ji 
s 'lfrrihá tJ .fu rwlilal. 

ció de la revísió dels compres de 
1930 es diu que 109.000 pessetes f 
de préstec concertat van servir 
per a l'adquisició de terrenys, 
honoraris d'arquitecte i la cons
trucció de l'Escorxador. 

des). Per tal de donar im
portancia a l'esdeveni
ment, l' Ajuntament va pa
gar 585 pessetes al diari E/ 
Dia Gráfico per tal que en 
publiqués la crónica el 16 
de setembre de 1925. 



/ 

Jeroni Martorell i Terrats va 
redactar el projectc de les no
ves escoles el desembre de 
1924, feina per la c.1ual va re
bre uns honoraris d'entre 
7.000 i 8.000 pess~tes. Con
servcm els planols de l'edi
fici i entre ells hi ha un als;at, 
que no esta dacat ni firmat, 
peró que es troba entre el 
fons de les obres escolars de 
Jeroni i\Iartorell a Sam Joan 
de les Abadesses i que podría 
correspondre a un primer 
projccte. t\quest cdifici ha
gués tingut unes dimensions 
molr més redu1des que !'actu
al i hauria estat format per tres 
cosssos, un de central de dos 
pisos i ducs alcs laterals de 
només planta baixa. L'edifici construú final 
ment va resultar ser basrant diferent d'aquesr 
possible primer projecre i és el que podem 
veurc avui dia, ja que s'ha conservar cxteri
ormcnt sense can\'ÍS importants. 

L'edifici és totaJmcnt simetric i esta formar per 
cinc cossos. La torre central, més alta, actua 
d'eix simetric i conté ('escala en el seu interi
or. A banda i banda, hi ha un cos de tres pi
sos cl'als;ada i els cxtrems són formats per una 
ala de només planta baixa. Les aules es tro
baven (encara avui dia) orienrades al sud-est 
per aprofitar el sol. Tenia tres entrades dife
ren ts: una pera parvuls (actual carrer de l'al
caJde Pere Rovira), l'altra per l'cscola de ne
nes (carrer del l\kstre Ramon Serrat) i una ter
cera per als nens (carrer del Mcstre J osep i\f. 
Andreu). I Jem de ten.ir present que, malgrar 
que rant l'ensenyament masculí com el feme
ní es trobaven en el matcix edifici, eren con
cebuts com dues escales independents entre 
elles, cadascuna ambla respectiva direcció. L'es
cola de nens tenia tina aula i una biblioteca a la 
planta baixa i una infermeria, despalJ{ de pro
fessors i dues aules més al primer pis. Pcl que fa 
a les instaJ ·lacions de les nenes, estaven forma
des per tres aules, infermeria i sala de professors 
ubicades a la planta baiJrn. El nivell de parvuls 
disposava només d'una classe, despalJ{ de pro
fessors i infermeria. El segon pis estava destinar 
a espai per al joc en cas de mal temps9

• 

Pri11111·J treba/1., de fon,1111r11/,ui,j al .ro/,11· MI s't.rt,n·a 
(flf/Slm111/ el ~mp esa,/ar. L-'' ji1to.~r,1fia Jn11 n·,,/itz.(ld<J 
,p a /i1111/s de (927. 

Les noves escales podien acollir fins a 430 
alumnes. L'area edificada tenia 960 m2 i la 
zona dedicada a l'esbarjo mesura va 3.540 m2. 
Segons les paraules de l'arquitecte J eroni 
Martorell, es buscava «obtener 11n co,yimto 
de 111asas c19•as proporciones .~mera/es sean 
e>..presil'as de s11 ol¿jetivo 11tilita1io J' a la vez 
ofrezcan de si, el pri11cipal atractivo es/ético 
del co1yi111!0. Esto se ha creido oblener con la 
combinación de plantas, #na extensa en 
bqjos ; 1 redHcida e11 pisos; el aprovecha111ie11-
to para salas des/'ÓII J' la 1110.J'Or a/1t1ra del c11-
erpo de escalera, conltibt!)'ell a at1ifllar la si
/11ela tota/»10

. La decoració deis murs, sobria, 
s'aconsegueix a través del joc de plens i buits, 
amb les formes de les finestres, els sócols i 
acabats de pedra i els detalls amb maó vist. 
Finalment el 1927 s'aprova el plec de condi
cions de les obres. El pressupost total era de 
380.877,55 pessetes, de les quals el govern 
espanyol n'aportava 290.877,55 pessetes i 
l'Ajuntament 75.000 pcssetes, més 15.000 
pessetes en concepte de material d'obra 11

. Els 
treballs van ser adjudicats al constructor Joan 
Riera i Pallas, de Sant Julia de Vilatorta, i co
menc;aren pocs dies abaos de la Festa majar 
del 192712

. Durant l'epoca hivcrnal s'aturaven 



fins a la primavera. En total, hi trcballaYen uns 
vint palctes amb els respectius manobres" . 

El cLlluns 9 de setembrc de 1929, a dos quans 
d'onze del matí, tenia lloc la bencdicció i in 
auguració del nou edifici, anomenat Grupo 
Escolar General Barrera. Assistien a !'acre el 
bisbe de Vic, Joan Pcrelló, el Ca pita General 
de la Regió, Emilio Barrera, el governador 
civil de Girona, i el rector de la Universicat de 
Barcelona. t\ la tarda, a la pla~a ~Iajor, es va 
oferir a toles les autoritats prescnts el ball de 
Paborcles i, el Chor Joventut Santjoanina va 
interpretar un concert14. 

Malgrat cots aquests acres, l'eclifici no escava 
del tot acabat. Els neos continuaven assistint 
a classe al Palau de l'AbacLa. Les nenes rebi
en docencia a l'immoble de l'Escorxador Vell, 
que acollia també les funcions de jutjat mu
nicipal. L'any 1929, l'Ajuntament ja s'havia ve
nut aquest darrer local a Vicen~ Fisas i Tarré 
per 6.200 pessetes, considerant que el Grup 
Escolar ja estaría acabar i que els jutjats po
drien traslladar-se al Palau de 1' Abadía. Al no 
complir-se aquests terminis, el consistori es 
va veure obligat a firmar un comracte de llo
guer amb el nou propietari ele la casa, que va 
perdurar -sembla ser- fins al 1940. Finalmcnt, 
el 7 de novembrc ele 1930 es va procedir al 
reconeixerncnt de l'cdifici es va trobar tot cor-

recte, c.lonant-se així per acabar. El 21 de de
sembre ele 1930, !'inspector d'ensenyamenc 
de la zona ordcnava el trasllat immcdiat de 
tot el mobiliari al Grup Escolar, fet que per
rnec pensar que a principis de l'any 1931 s'hi 
iniciaven les classes. En aquells moments 
rebien docencia eres seccions de nens i una 
de nenes, pero ja es demanava que l'escola 
de nenes tingués cambé tres seccions. 

El material que s'havia adquirit eren 9uatre 
taules per a profcssors, seranea taulcs biper
sonals, quatre retrats del Rei, una bandera 
espanyola, dotze cadires, una col -lccció de 
mapes i una altra de lamines d'hiscória sagra
da, una col ·lecció ele peses i mesures del sis
tema mctric, quatre pissares, quatre buraques 
i quacre crucifixos. Ara bé, tot aquest mobili
ari no era suficicnt perquc el 5 de mar~ de 
1932 !'alcalde Jaume Solclcvila sol ·licitava a 
l'Estat setanta-cinc caules bipersonals, una 
maquina el'escriure i una maquina ele cosir 
per a l'escola ele n~ 

E1s. probletp~ -~ i els 
canvts del s1ste~i-6 

En aquclls momcnts, a principis deis anys 30, 
l'escola estava en ple funcionament pero 

L, 9 de ,dr111l,r, d, f 9.!9 J '"'"'-~""' ,, ,Jt,,, "''J"' ,,. /u uu,lu t1111b /,, prriinrit1 drl ( ,, ,¡,,, Gni mi d( 
( ,1/ah111J·,1, I :111ilw Burra11. l'oden1 rwr, tll pr1111rr lrrfllr rls a,S.<o.r de sr_~urt/(1/ públ,.,, ,Is 11,111, 11,11u, 

¡,arr< i m,,n .r q11r ,u.ri.rlir,.11 " /'11t'l1. 



L 'cscolt1 t1 /'all)' 1932. Podw, ohsen',ir la (art111f/ 
po.rtrrior. q11r e11rf/l'f/ 110 hal'ia patil !l'S pcÍiles 
111odi/irrJcio11.r de/J ,111p sdtJ11l,1 i rlisti11gi111 la111/Jé ti 
111111: qm s,•pt1ra1'a d ptJti rlds t1t·11.r i de kr 11w,·s. / l ixí 
111atei.-..-, pnd1•111 ,·,·11re au11 rl.r rolta11/s de l'ediJfri 110 
1·.rft1l'fll 111l1r111itzats IIÍ ed{Jicats. 

l'ajuntament continuava tenint maldecaps 
derivats de la seva construcció. La situació 
económica era pessima. Fem-ne cinc ceo
tims: duraot la dictadura militar de Primo de 
Rivera s'havien impulsat graos projectes de 
construcció i urbaoització a Sant Joan de les 
Abadesses, que lógicament van afectar l'eco
oomia municipal. A més del préstec de 
150.000 pessetes sol ·licitat a la Caixa de Pen
sions pcr a la Vellesa i d'Estalvis que hem es
mentat anteriorment, entre 1926 i 1927 se'n 
van concertar dos més al Banco de Crédito 
Local de España: un de 150.000 pessetes per 
a la construcció de l'Escorxador Municipal, 
projectat pcr César Molinos i inaugurat el dia 
11 de setembre de 1927; i l'altre, de 110.000 
pessetes per tornar en 35 anys (fins al 1962), 
demanat al mateix banc que !'anterior i des
tinat a la construcció de la Casa de Mestres, 
Telegrafs i Jutjat, projccte gue mai es va ma
terialitzar. El valor total dels tres préstecs era 
de 410.000 pessetes i la quantitat a retornar 
era de 772.059,95 pessetes, de les quals a fi
oals l'any 1936 només s'havien reintegrat 
391.909,65 pessetes. Pero la llista d'obres que 
es van realitzar o que estaven en projecte era 
molt més llarga: el passeig de la Puda, la ur-

banització de carrers i places -entre ells la 
plac,:a d'en Clavé, el passeig del Comte Gui
fré, el carrer de Comella, la plac,:a de Torras i 
Bages i, les millores de la font dels Vermells, 
de l'enllumenat públic, de la xarxa de clave
gueram i del sistema de proveiment d 'aigua16

• 

Tots aguests projectes i obres, que de ben se
gur van ser positius pera la millora de la gua
litat de vida de la població, tenieo els seus 
efectes negatius en l'cconomia. A més, en un 
cstudi económic encarregat per )'alcalde Es
teve Picanyol i Pujiula, l'any 1930, s'afirma
va que durant els anys anteriors hi 
havia hagut irregularitats impor
tants com falsificació de docu
ments, pagaments improce
dents, i manca de justificació 
d'iogressos, de compro
vants i de rebuts. Segons 
aguest mateix estudi, el de-
ficit que arrossegava 
l' Ajuntament era de 
1.068.270,21 pessetes. 
Amb aquest balanc,: era fre
güent gue el consistori 
s'endarrerís en els paga
ments dels préstecs i tin
gués dificultats per satis
fer les quantitats de les 
factures corresponents 
al pressupost de cada 
any. La situació devia ar
ribar a uns nivells de 
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crispació i desesperació fon;a alts perque fins 
i tot es parlava de tirar endavant una quere
lla criminal en cas que es demostrés que hi 
havia hagut delicte en la gestió municipal du

rant els anys de la dictadura de Primo 
de Rivera" · Després de moltes di
fictiltats, finalment, es va acabar 
de pagar el préstec destinar a la 
construcció de les escoles entre 

1940 i 1942, quasi set anys més 
tard del que csta\'a prcvist. 

Deixem ele banda !'econo
mía i tornem a centrar-nos 

a l'escola. f lavia quedar en
rere el període dictatorial del 
Directori l\filitar i el 29 d'abril 
de 1931, amb la recent ins
tauració de la Gcneralitat re
publicana, s'havia dccretat 
l'obligatorietat de l'cnse

nyament en catala i es posa
va en funcionament l'Escola 

ormal de la Gencralitat. El 
1936 s'establia el Consell de 

l'Escola o,·a Unificada, que remodelava to
talment el sistema educatiu amb la introduc
ció <l'una escota laica, gratu'ita i mixta, per a 
nens i nenes. En aquells moments també es 
van confiscar els edificis d'escoles i centres 
docents de l'església, com l'escola de les Ger
manes Carmelitcs i !'Escota Parrroquial, fet 
que va provocar un augment considerable de 
matriculació d'alumn~s, que l'escola públi
ca no podía absorbir. Es per aquest rnotiu que 
el 1 O de man; de 1937 !'alcalde Joscp ~Ioreta 
i Prat sol ·licitava a la Generalitat la creació 
d'una escota integrada per cinc dasses a l'cdi
fici (¡ue havien regentat les religioses18• Així 
matcix, en relació amb aquests canvis, es co
mern;:ava a construir l'edifici que actualmcnt 
acull la Fundació Emma, dedicada a l'atcn
ció de la gcnr gran, i que llavors anava desti
nar a llar d'infancs. 

Els canvis polítics van comportar canvis en 
el nom de les escoles. Així, si fins ara s'havia 
anomenat Grupo Escolar General Barrera, a 
parcir del 8 de novembre de 1936 passa a dir
se Joaquim .Maurín, en honor al que fou se-



cretari general del Partit Obrer d'Unificació 
Marxista (POUM). Pero aquesta decisió no 
agradava a tothom, perque el 4 de julio! de 
1937 el conseller de Cultura de l'Ajuntament, 
Lluís Corominas, feia constar la «més energi
ca protesta per haver-se sabotefat i destnát la 
inscripció de la placa del Gmp E scolam. 
Quasi dos anys després, pel febrer del 1939, 
acabava la Guerra Civil amb la victoria feixis
ta, i el 12 de juny de 1939 el coosistori apro
vava «mantener la misma rotulación de las 
vías 11111nicipales de este término que existían 
antes del 16 de febrero de 1936 [..] reponien
do la denominación de Grupo Escolar Gene
ral Barrera que tenía antes del adveni111iento 
de la fenecida República Bspaño/a»19

• 

Durant el període de la guerra civil l'educa
ció havia estat molt irregular: l'absentisme 
deis alumnes augmentava, i els mestres eren 
cridats al front o fugien del país. L'escola pú
blica de Sant Joan, pero, va intentar funcio
nar amb una certa normaLitat, malgrat totes 
les Limitacions fon;:ades pe! període; els neos 
i nenes assistien a les classes sempre que era 
possible. A mesura que les tropes feixistes 
avarn;:aven cap a Cataluoya, augmentava el 
temor d'alumoes i professors pels bombar
deigs aeris. Per aixo, a l'avís d'avions, s'atu
raven les classes i tothom anava als refugis. I 

també com que hi havia por de les bombes, 
es feia escola a fora, a !'aire lliure: <<.Anavem 
molt als pins de la Caseta, que en d~bem els 
Tres Pins .. .i feiem dfüuix al naturab> . 
Malgrat tot, cada dia s'obrien les portes i les 
estufes fumaven amb el que podien. Fins al 
primer bombardeig dels nacionals no es van 
tancar definitivament les escoles. Aleshores, 
«els mestres i els pocs alumnes que recolli
em ... »21 feien les classes fora del' edifici, que 
es va convertir en hospital on es recollicn 
rnalalts i ferits de guerra. Cal suposar que les 
classes es van aturar definitivament quan els 
rebels es trobaven a les portes de la vila. El 
día abaos de ]'entrada d'aquests, les últimes 
tropes lcgítimes de la República van destruir 
un tren que es trobava rcculat a l'estació car
regat de material de guerra. De resultes d'ai
xo, es van sentir explosions durant tot el día 
i més d'un vidre va esclatar arreu de la vila. 
El que no va destruir la guerra, ho va acabar 
de fer el franquisme. Tot allo que havia creat 
la Generalitat va ser abolit. Es va prohibir l'es
cola catalana, laica i en regim de coeducació, 
que havia comportar aven~os basats en les 
modernes teories educatives del moment. 
Per contra, es van fomentar els valors religi
osos a ultran~a, la separació de sexes, l'en
senyament en castella i l'exaltació de la pa-

Lr1 11Jesfm ,\ '1Íri11 Sam amb 1111 ,~mp d'a/1111111es. rllll•a11f la port11 pri11cip(J/ de /'esco/11. I ,,, i111,,tge corres¡,011. possi
hlmm1f, al< al/)'S 1939 o / 940. 



tria espanyola. L'escola franquista era herme
tica a les noves iniciatives i poc pedagógica. 
Durant molts anys les escoles s'anomenari-
en Escuelas Naóon~ 

L epoca franq is ~ 
Tot i ruxó, ocupada la vila, l'escola pública va 
tornar a funcionar el més aviat possible, i tam
bé rapidament es va crear una Junta Munici
pal de Educación Primaria formada per l'al
calde, Francisco Aran Garriga, el regidor
gestor Antoni Vila i Sokr, el rector Martí San
glas i Alsina, el mestre Joan B. Preixas i Ma
soliver i els pares de família Antoni Rogué i 
Basagaña i Dolors Blanxart i Coromines. La 
finalitat de la junta era vetliar pel bon funci
onament cducatiu de les escoles, procurant 
tenir una completa i addicta nómina de pro
fessors per a tots els nivells i també interve
nir per tal de millorar els immobles. Precisa
ment l'edifici de les escales havia sofert grans 
destruccions i és per aixó que una de les pri
meres accions d'aquesta Junta va ser la de de
manar subvencions per arreglar l'immoblc: 
«En cuanto antes se proceda a la reconstn1c
ción de las Esmelas Nacionales de ésta (. . .) 
faltando solamente se ordene la decttción de 
las obras, indúpensable para que se j)Neda 
habilitar el i111t1111eb/e y dar enseñanza a los 

alumnos conprendidos en la edad escolar 
que llevan más de cinco años sin recibir, en 
debida forma, instrucción primaria>> 22 . Així 
dones, ja des de bon principi el regim fran
quista es va interessar per l'educació. Practi
cament era tan important l'educació - una 
educació burocratica i disciplinaria- com el 
control a la població, i tots dos elements es 
concentraven a les Escuelas Nacionales, 
entre les que Sant Joan no era excepció. Pot
ser com un símbol d'aquesta situació, el lloc 
on s'educava la mainada era també lioc de 
residencia per a soldats. Encara molts exa
lumnes ho recorden: «Quan entrdvem al 
col.legi, pigave1J1 tots junts atllb els soldats, 
que estavm al pis de dalt... a vegades faien el 
ranxo al pati i anave111 a/Id a ve111"e co111 el 
repa,tien. La cuina la tenien a la pare! de can 
Crehuet i a la una reparlien el met!Jai; cap 
a les vt1il del vespre feien 11n passant amb 
tambors, trot11petes, inclíís gaites i era maco. 
S'acabava al Passeig ... »2.'. 

A partir de 1940 es va tornar a dividir !'esca
la en dues parts, la de nens i la de nenes, i ób
viament, tot es feia en castella: <<Feie111 dictals, 
problemes, arit111etica, coses senzilles que 
s 'adaptaven al regi111. L 'atry 194 3 o 194 5 va 
venir un ll/estre nott castel/a, i era 11na cosa 
tan ,igida q11e quan ens vo/ia castigar per 
alguna cosa ens agefava per /'ore/la i ens la 

.ti '" ¡,o~~mrm rs va lomar " i/)/plt111l,1r lr1 t!irisió rlr .re.Y1•.r " l'mset1yr1111r11I. A la Jotrzw·,tjia, tlfl .~mp de l'tsto!a rle 11e11es. 



recargolcwa a111b 11n 111c,I q11e e11s fa111ia que 
Ji11s i to/ do11oretJ1 rolles ... 1 per so11 em el van 
lre11re»24. 

1; any 1946, es constitueix la Comisión Local 
ele Mut ualielades y cotos Escolares ele la Pre
visión, per fomentar i impulsar l 'obra peda
gogica. La reunió se celebra a la biblioteca del 
grup escolar i serví per posar un mica d · orclre 
en el sistema eelucatiu 9ue havia de portar 
1 • escola. S 'ha de pensar que a finals deis anys 
9uaranta, a la província de Girona hi havia un 
alt índex d · analfabetisme; a més a més a Sant 
Joan de les Abadesses hi havia moles canvis 
en el professorat, mestres que eren trasllada
des a altres poblacions i nous nomenaments 
com la de la mestre Carme V ida! i reu que va 
ser recomanada per J'alcalde Eduard Ar
mengol a ( 'inspector de Primera Enseñanza 
. J\.ls anys cinquanta es va intentar solucionar 
el desgavell deis anys recents a la fi de la 
guerra: a partir del 3 de novembre de 1950, 
fou obligatoria l'assistencia a classes deis nois 
i noies de clotze a quaranta anys fins que 
aprenguessin a llegir i a escriure. J\. més, ca
lia fer complir la llci que deia que tots els nens 
i nenes en edat escolar havien d'anar a l'es
cola ja que no era suficient un ensenyament 
clomestic. Les autoritats, a tots nivells, no van 
estalviar esforc;:os per baixar l'índex d'analfa
betisme: des de directrius i circulars inserides 
al Boletín Oficial del Estado a censos d'anal
fabets del terme. Tot i aixó, el resultat d'aques
tes mesures no té una repercusió a curt ter
mini en els censos, perque el nombre real 
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d'analfabets i desatesos és més gran deis c¡ue 
figuren inscrits. També era remarcable l'ín
dex d'absentisme escolar, pero per solucio
nar aquesta deficiencia no es prenien mesu
res concretes. 

L'edifici continuava en una situació poc favo
rable pera l'ensenyament, les inspeccions de
nuncien que calia emblanquinar l'escola i que 
faltava neteja. Des de l'J\juntament s'afirma
va q ue no es feia perquc est::iven a !'espera 
de les obres i que es volia urbanitzar tot l'entorn25 

Les visites periodiques que reaLitzaven els ins
pectors de la Inspección de Enseñanza Prima
ria de Girona fan constar durant més de dues de
cades el mal estat de 1 • edi fici: "A pesar de los es
Juerzps de la ]1111/a T 1Jcal e Inspección 110 se han 
podido realiZflr las mrjoras precúas, 11i las re
paraciones de los desperfectos de 11Heslra g11e1~ 
ra tí/tima. Es 1111a pena q11e tan buen equipo de 
maeshvs tenga 11t1 o/be,~ 
gt1e tan poco decente ... "26

. 

Les obres comenc;:aren a 
partir deis anys 60 i per
meteren oferir als alum
nes unes insta! facions 
més higicniques i ap
tes per a l'educació. 
Potser l'element 
més destacar fou 
la calefacció cen
tral 9ue, en prin
cipi, havia d'arra
conar les velles es-



PRoFESSORSRECORDATS la formación de los niños de San Juan, pues por 
haGer pasado a la Espana Nacional y baber to
mado pa,te en los Cuml/os de O,ientaciones Na
cionales de Pamplona y en otro de Alféreces Pro
visionales, conoce bien la doctrina de la Nulfva 
l:,spaña eme hqy qffe inculcar a la nueva gene
ración» 3«_ 

Caracteritzat, dones, per un ensenyament fidel 
al regim franquista i una clisciplina ferria, pero 
tarnbé per una declicació rnolt intensa a la docen
cia, l'any 1965 va rebre un premi de_ 10.900 pes
setes 1 el diploma de «Maestro D1son~do» per 
part de la Dirección General de Primera Enseñan
za. La seva figura va marcar cliverses generaci
ons de santjoanins, que el recorden arrib diver
sitat d'opinions. La coincidencia general, en tot 
cas, és en destacar que Joan B. Preixas va passar 
la seva vida, durant gairebé quatre decades, en
tre les parets de l'escóla púbLica de Sant loan. Els 

Al llarg de 75 anys, són molts els profcssors 
gue han treballat a l'escola pública de Sant 
loan. Tots ells, en certa mesura, han estat 
11ereus de Josep M . Andreu, un pedagog 
avanc;:at al seu temps que avui dóna nom al 
centre, tot i que eU no va arribar a exercir en 
!'actual edific1. A banda del mestre Anclreu, 
són molts els noms de professors que hau
ríem pogut esmentar en aquest treball. En 
destaquem especialment tres, per la petja 
que van deixar en els seus alumnes, 1 que 
hem po~t constatar en les entrevistes rea
litzades élurant l'elaboració d'aquest estudi. 
Es tracta de Joan Baptista Preixas, director 
del centre durant gairebé quatre decades, i 
de úria Serra i Dolors Bonet, dues profes
sores que van saber anar més enlla del que 
en la seva epoca es demanava en l'ense
nyament de 1es noies. En ells simbolit
zem el reconeixement a tots els rnestres. AIIII• 

seus exalwnnes més graos recorclen fins i 
tot una ocasió, als anys 50, en que va con
treure una pulmonia, i ni aixó no li va im
peclir d'anar a l'escola. Es va arraulir sota 

una manta, en una taula situada al la
teral de la classe des d'on domina

va tots els alumnes: "No111és se li ve
J oan B~ ·s ·_ a 

iMaso v · ~ 
«el senyo ~ 
Va néixer a Pardines el 16 de juny 
de 1907, i va arribar a Sant Joan 
de les Abadesses el 1933, on es 
va fer carrec del grup de nens 
de primer grau. En aquells rno
ments ensenyava en llengua 
catalana. Des de llavors, es con
vertí en un deis mestres més re
cordats de l'escola pública de la 
nostra ,~la, tant per fa seva manera 
de ser i de fer com per la seva llarga 
trajectória com a professor: 44 anys, 
dels quals 38 van ser, a més, com a 
director. 

Amb l'esclat de la guerra civil, va mar
xar al front creuant la frontera a tra
vés deis Pirineus per incorporar-se a 
les trapes de Franco. Va aconseguir 
el grau d'alferes provisional. Acabat 
el conilicte bel ·lic, retorna a la vila i es 
vincuJa al moviment falangista, p_ri
mer com a cap local de la f'alange Es
r.añola Traclicionalista, des del 22 
él'agost del 1939, i més tard, al capda
vant del Frente de Juventudes de la 
Palange35. lmmecliatament, es rein
corpora a l'ensenyament. En una visita 
d'inspecció de l'any 1940, ja es cliu d'ell 
que «es conveniente que pase al último 
grado para que dé él último retoque a 

ien els u/Is i el nas, i cada dues 
hores wnia la seva dona i h" 
duia tm caldo o 1111a pasti
lla's7 _ La seva jornada no aca
bava mai amb els horaris lec
tius. A la tarda, hi havia les con
ferencies, classes af egides que 
s'~argaven fins, a q~arts de 
VUlt, nora en que solía anar a 
sopar. Després, durant molts 
anys, tornava a l'escola on co
rnern;:ava una altra conferencia 
eer als més graos. A aquestes 
classes hi anaven alumncs de 
batxillerat, peritatge mercantil o 
teneduda de /libres, entre altres. 

Malgrat tot, en els últin1s temps de 
la seva carrera professional, fora de 
l'ensenyament oficial (ésa dir, en les 
classes de co1!fa1i11cies) ensenyava 
catala a alguns alumnes. Els temrs 
i,i comern;:aven a canviar. Joan B. 
Freixas va continuar exercint de pro
fessor fins a la seva jubilació, el 1977. 
El 26 de juny d'aquest any, l' Ajunta
ment va organitzar un acte d'home
natge als locals del Centre Católic, en 
el transcurs del qua! li va ser lliurada 
una placa. Després, es va fer un di
nar a ca la Boruca. A més, el consis
tori va sol ·licitar que li fos concecli
da la medalla d' Alfons X el Savi. 



N ~ e1 
És una figura no tan concguda 

com Joan B. Freixas, perque 
no va estar tants anys a Sant 
Joan, pero rn deixar una 

petja molt proft.mda en les 
persones que la varen te
n.ir coma mestrn, tant per 
la seva capacitar docent 
com pcr les conviccions 
fermes que va manten.ir 
en moments difícils. 
Transcrivim a continuació 
unes breus memories bio
grafiques redactades per 
aquesta professora, que viu 
actualment a Barcelona. 
Va exercir a Santdoan 
abans i després de la uer
ra Civil, i va deixar un gran 
record en les seves afüm
nes, fet que s'ha pogut 
constatar a través áels 

seus testimonis orals. En ple franquisme, va par
lar a les seves alumnes deis drets humans, de per
sonatges histories de Catalunya com el president 
Companys i de la necessitat de mantenir les ar
rels del país. 

«La meva arribada a !'escala fou el primer de se
tembre de l'any 1933, comern;:ant el curs esco
lar al mateix temps que el senyor Freixas, excel ·
lent mestre. M'impressiona l'edifici de les esca
les. D'estructura moderna, molt ben distribuides 
les aules, espaioses, bons finestrals, ben il -Jumi
nades. L'entrada principal situada al mig, entre 
les dues ales, destinades, de cara a l'edifici, a la 
dreta pels nois i al' esquerra perles noies. No obs
tant h.i havia certa discriminació en quant a l'en
trada: els nois i els mestrcs corresponents teni
en accés a les aules pcr la porta principal i les 
noies i mestresses entravem per l'extrem de !'ala 
esquerra.Vaig comen~ar encantada per l'ambi
ent de les alumnes, primer grau deis tres en c¡ue 
estava dividida, o niillor, agrupada, l'escolaritat. 
Els parvuls estaven en un eé:l.ifici situat a la pla~a 
del Monestir. Les companyes (recordo la 1\Iaria 
Llenas i la directora, Montserrat Chavarría, intel ·
ligent, treballadora) compartíem dialeg a l'escola 
i amb les families de les alumnes. Avtat vaig in
volucrar-me en el viure santjoaní i a entregar-me 
del tot a !'escala. La responsabilitat per formar 
part en l'educació d'aquelles nenes m'esborro
nava i procurava fer pales el meu desig d'ésser 
útil i eficient aplicant els metodes que coneixia 
i, al mateix temps, la meva intuició, per fer les 
classes agradables i actives. Allí tenia la <<rneva» 
aula, les <<rneves» alumnes que formaven un flo-

rilegi encantador. Disfrutava posant tot el meu 
entusiasme de que era capac;:, alhora que in
tentava corregir els fraca~os 1 la mcva inexpe
riencia pedagógica. 

Passaren varies com,ranyes en el transcurs deis 
anys. Recordo, a mes de la senyoreta Llena, la 
Negra, la Santaló - neboda d'un Santaló poli
tic ae Girona- , la Terradellas de Tona, la -Plo
rensa, l' Agnes Blanc -primer com a parvulis
ta, mestra excel ·lent-, la Pilar (no recordo el 
cognom) que vingué guari la guerra, la 
Montserrat Soler, la Leocadia, la Busquets ... 
Unes interines, d'altres amb propietat. 

Una de les coses que m'impressiona fou l'em
premta que dei,··d un gran mestre, el senyor 
Andreu, el qua! jo no vaig coneixer. Havia tre
ballat amb els alumnes unes maguetes de re
lleu geografic de Sant Joan i l'entorn, calculant 
amb exactitud J=roporcional altituds i depres
sions, digne d adrñiració, inclús per experts 
geólegs. Per altra banda vaig constatar la lla
vor que dei.-xa als seus alumnes, que explica
ven amb quina facilitat entenien les materna
tiques i la cultura que acumularen, despertant 
alhora el desig_ d'incrementar els seus conei
xements. Sant Joan li ha dedicat el seu nom al 
carrer de les escales. 

El meu treball durant aquests anys? Disfruta
va ensenyant i també participava a preparar 
representacions escolars, cants rítnucs, reci
tafs ... M'agradava la plastica i descobria les pos
sibilitats de moltes alumnes en el gust per les 
obres arústiques, inclús en la creativitat. Pot
ser jo massa atrevida en la pintura ... 

Quan la guerrra, s'establí la coeducació. El se
nyor Pascual i jo teníem els nois i les noies del 
tercer grau. Ens parúrem la meitat dels alum
nes perque hi hagués ec¡uitativament tan nom
bre ae nois com ele noies a les dues classes. El 
senyor Frci,-xas estava implicar a l'exercit. 

Recordó W1 fet que m'impacta molt. El regim 
imperant obliga tancar l'escola de les monges 
Carmelites i les nenes vingueren a l'Escola Na
cional. Dones bé, jo desitjava fer participatius 
nois i noies als temes ob¡ecre d'estudi, fossin 
Mates, Ciencies, Literatura, Socials ... Hi havia 
una nena d'uns nou o deu anys, que sempre 
estava absent. Jo la «punxava» perque reacci
onés participant; i de cap manera. Un dia, pero, 
se m acosta una alumna, dissimuladament, i 
em comunica que els anarquistes havien mort 
el seu pare recentment. Vaig comprendre el 
seu estat anímic i vaig parlar amb la seva mare. 
Preocupant-me per ella, nena intel ·ligent, ar
riba a presentar-se més tard i aprovar l'ingrés 
al Magisteri. Segtú la carrera a Barcelona amb 
bones notes i arriba a exercir a Sant Joan, cree 



gue al Col ·legi de les Monges, que el recupe
raren després de la guerra. 

Quan Sant Joan fou bombardejat pels nacio
nals, es tancaren les escoles. Soroem diaria
ment els mestres amb cls roes alumnes que 
recolliem, peró dura poc. 1, escola es convertí 
en hospital on es recollien malalts i fcrits de 
la guerra. Durant aquesr temps, s'obrí una en
trada de ]'ala esquerra (abaos la de les noies) 
a la porta p1incipal. Passarem malta angoixa 
i vicissituds que ara no fa el cas pcró sí que vull 
fer rcssaltar que la malastruga guerra fou mo
tiu de conviure amb els sant:Joanins hores con
flictives i cloloroses. t\ixó ajuda a sentir-me 
més i més identificada a la població, de t.al 
manera, c¡ue encara ara, als meus 94 anys, 
continuo cstimam d'una manera inoblidable 
aquestes terres. A més, aquí nasqué i morí als 
quatre mesas una filía me,•a que esta 
enterrada al cementiri santjoaní. Com 
puc oblidar-lo? 

ormalitzada l'escolaricat, una vegaga acaba
da la ~erra, seguírem la tasca iruaada anys 
enrera. Cal remarcar gue a la sortida d'impartir 
les classes, feiem una o dues hores extra: te
neduría de !libres, calcul mercantil, correspon
dencia, ingrés al Batx.illcrat, franccs ... M'agra
da,·a i em sentía fclic;: pcl tracte més íncim que 
es prestava al trebaU a unes simpatiques i ale
gres santjoanines, actives, treballadorcs, res
ponsables. Dues d'elles entraren a l'1\junta
mcnt i la seva tasca fou encomiable. 

\'oldria fer ressaltar gue una de les coses que 
ajudaren a un millar cone.Lxement deis ,·ol
tants de SantJoan fou que cls caps de setma
na verúa el meu espós, mestre de patronat de 
Barcelona, aficionar a les Cicncies -aturals. 
Els dos recorrcguérem aquestes terrcs de tal 
manera que arrtbarem a concixer la vegeta.
ció, minerals i fóssils del redós santjoaní. In.i-

ciarcm un herbari i recull de fóssils d'aqucsta 
part del Prepirineu disfrutan!>>. 

i Castanyer 

Va arribar a Sant Joan de les t\badesses 
el 21 d'octubre de 1955 i a partir del 25 
de setembre de 1960 va obtenir la plac;:a 
en propietat de mestra di rectora. Se la re
corda com una mestra di sciplinada, peró 
amb empenta, que volia aixecar el nivell 
de l'ensenyament de les noies. Pcr excm
ple, va proposar a les seves al umnes re
alitzar e1 primer batxiller i el primer co
merc;: a distancia, fent les classes a l'escola 
de Sant J oan i examinant-se a Barcelona: 
''E11s 110 posar 1111 repte, i t•a ser ,m sarri-

.fici 111olt fort per les d111:s parts, pero 11a 
valer la pena'118

• De D olors Bonct, es des
taca gue era una professora amb gran ca
pacitat pedagógica, que donava més im
portancia a l'exp licació gue a la memo
rització. Impartía les matcries propies del 
sistema educatiu, a més d'ensenvar el 
c¡ue llavors es coneixia com a 11r6anitat. 
1\Ioltes de les seves exalumnes encara rc
corden, per exemple, les llic;:ons de pro
tocol a taula de Dolors Bonet: "Hi h(//1ia 
/)/Olla disriplina, pero a111h dla aprmí
e,11 .reuse donar-nos co111/)le (. .. ) A la 
e/as.re deis grc,m de la Dolot:r Honet ens 
exp/im¡,e11 /¡,s cos1's en /loe de 111eJ11orit
zar-l,,s... 'fall/bé ftielll dasses d'11rbmti
tat, de saher-nos presmtm; de .wbi:r 
me,uar... Per exe111ple, d,, f er rmar el .~a
nivet: porta1•e111 el plat i el J!pllÍl'el de 
casa, , ens mse11p1va a pelar 11na lrtro11-
ja smse toair-la. ·J ira di/lerlit, i al IJ/ateix 
temps apre11íe111 ... "39 

l , 111, <Ira /)o/or, /!011 l. 
f't111J I '16 S, ,1111/1 /, .r Jrl' r 

a/1111111, ,. 



tufes de llenya. Aquestes s'havien d'encen
dre cada matí abans de les classes i fins que 
no havien arriat, els alumnes i professors pas
saven, els dies d'hivern, mole de fred. Desgra
ciadament per a uns i altres, la caJefacció cen
tral campoc no escalfava prou, les estufes van 
haver de reapareixer a les aules i les obres es
taven paradcs27• L, any 1967, es revisaren les 
estufes de petroli i es regularitzaren els radi
adors perque tinguessin més potencia, i tam
bé es demana a I 'Ajumament la col ·locació 
de persianes per evitar que marxés l' escalfor, 
pero aquesta demanda no es porta mai a ter
me. Com a mínim, pero, en aquesta ocasió, 
es realitza un condicionament de ! 'interior, 
es pinta la fai;ana, es tanca el pati i es cons
trufren quatre aules a la segona planta. 

El setembre del 1969, l' alcalde Josep Bosch 
i Ginesta explica els seus projectes per a les 
escoles i ja comenta la intenció de donar un 
nom al grup escolar. Un altre deis projectes 
fou la construcció d'un cobert al pati, que ser
viría per fer gimnastica i seria la zona 
d 'esbarjo en dies de mal temps. Es projecta 
al centre del pati perque pogués ser utilitzat 
per nens i nenes, pero mai no es porta a terme. 

A partir del maig ayila de Sant J oan 
hi hagué estudis mit¡ans de Batxillerat que 
funcionaren sota el nom de Colegio Libre 
Adoptado (CLA) i que s 'impartiren en dife
rents llocs: en els locals dels números 5 i 7 del 
carrer Sant Isidre, i al Centre Católic, on els 
estatuts marcaven el domicili social. Pero 
aquests locals no eren adequats per fer-hi 
classes i per aixó l'Ajuntament va convocar 
el dia 12 de febrer de 1969 el professorat de 
l' escala pública, amb el director Joan B. Frei
xas, i el director del CLA, Vicens: Pla. Aques
ta reunió va servir per comunicar que 
l' Ajuntament pagava les obres d 'adaptació 
de l'escola pública per ubicar-hi les depen
dencies del CLA. Al mars: d 'aquest mateix any 
ja s 'havia donat el vist-i-plau des del Minis
terio de Educación Nacional perque s 'hi 
instal.lés de manera provisional, i l' octubre 
del mateix any ja es va traslladar a la segona 
planta de l'edifici. L'any 1970, es va declarar 
que el CLA fos mixt. D urant dos anys va com
partir espai amb l'escola pública de prima
ria28, i malgrat els problemes de convivencia 
entre les dues realitats, va representar la prime
ra i única experiencia reglada i reconeguda d'en
senyament mitja que hi ha hagut a Sant Joan. 

Tre.r dd.r 11Hs/r,•.r hislo1ics tft l'esro/a, /'(111)' J 970. 
D 'e.rq11err11 a drda. Vice11r 0/tra, J11a11 ll.· Fi-eixas í 
Prre Ct1Sas. 

Mentrestant, s'estava gestant el projecte d'un 
edifici que havia d, acollir definitivament els 
estudis mitjans del CLA i que s 'havia de cons
truir al pare de les Mudes (conegut com els 
Horts de !'Hospital). El projecte va ser realit
zat per Pere Picola i Masdeu, i es va demanar 
una subvenció al Ministerio de Educación Na
cional. Aquest edi fici de nova creació havia 
d 'ocupar una superficie de 4.000 m2 i va estar 
molt a prop de ser una realitat: el 20 de maig 
de 1970 s, autoritzava una subvenció de 
4.320.000 pessetes, i una anticipació de 
480.000 pessetes. Peró tot aquest projecte tan 
ambiciós va quedar aturat l' any 1972, quan 
el CLA va quedar unificat amb el nou centre 
de batxillerat que es construfa a Ripoll, arran 
dels canvis que s'havien produit en el siste
ma educatiu amb la Ley General de Educa
ción. Per tant, les subvencions per la construc
ció de l' edifici van quedar aturades. Des de 
Sant Joan, es va lluitar per poder conservar
les i utilitzar-les amb una altra finalitat: ade
quar amb els micjans necessaris l'escola pú
blica, adaptant-la al nou sistema educatiu. E l 
setembre de 1973, es rebé una carta de 
Madrid on es comunicava que la subvenció 
quedava denegada. Tot i reclamar-la una al
tra vegada, queda cancel -lada definitivament 
el 6 d 'abril de 1974. Possiblement, peró, els 
rumors d, una amplia ció a l' edifici de les es
coles continuaven a la vila, i el 26 d 'octubre 
de 1974, dotze persones vinculades al món 
de la cultura i de l 'arquitectura, relacionades 
amb l' arquitecte Jeroni Martorell, van adre
s:ar una carta a l' ajuntament demanant que 



l' estructura de l' edifici no fos modificada, 
sinó que es constrnís un edifici annex al pati 
de r escola. Aquesta polemica, pero, es va di
luir perque la subvenció hipoteticament desti
nada a ampliar les escoles ja s'havia perdut de
finitivamen t. 

L Ed ca ·o 

_.,, 
El fracas del pr · etc d'ensenyament mitja a 
SantJ oan era una conseqiiencia més deis can
vis que a la decada deis setanta va experimen
tar l'ensenyament a tots els nivclls. La Ley Ge
neral de Educación del 1970 va implantar 
l'Educació General Basica (EGB), amb esco
larització obligatoria fins als 14 anys. Aquest 
sistema educatiu es va anar imposant a les 
escoles públiques de forma paulatina i va sig
nificar una modificació general en la mane
ra de fer deis mestres i una nova distribució 
d, aules. Les obres de remodelació que es 
feren a 1 'escala pública de Sant Joan pcr 
adaptar- la al nou sistema forcn unes de les 
més importants de la seva historia el 1975). 
Aquestes obres (projectades per l'arquitecte 
Josep M. Gener i amb un pressupost de 
4.805.639,89 pessetes) no modificaren l'as
pecte exterior de l'edifici, que encara és el que 
veiem avui, i 1, única reforma la patí la fa<;a
na que dóna al pati. El seu principal objectiu 
consistía en reubicar i modificar espais. fins 
llavors, els nens i les nenes escaven dividits, 
i a la practica, d ins del mateix immoble fun
cionaven dues escales. Ara tot queda unufi
cat en una de sola. Per aixo s 'havien de mo
dificar espais i suprimir aules per fer una sala 

de professors, despacxos de direcció i nous 
serveis sanitaris, a més del menjador i la cui
na, que van comen<;ar a funcionar el 1978 
amb les cuineres Rosa Beguda i Anna Serrat. 
També calia instal.lar una calefacció nova, 
que ja convenía perque !'anterior havia do
nat molts mals de caps. Els terres i els sostres 
es van fer nous, i a la segona planta es van 
redistribuir les quatre aules. 

Els canvis no van ser només <l'espais físics. Els 
més importants es van p ro<luir en l'ambit pe
dagógic. Fins aleshores, 1 'ensenyament es di
vidía en tres graus o cicles: el primer grau, de 
6 a 8 anys; el segon, de 8 a I O anys i el tercer, 
d'l 1 a 14 anys. l:educació encara continua
va separada pcr sexes, la de nenes, per exem
plc, <lonava més importancia al que es deia 
enmla11zas del hogar. Tot aixó, amb 
!'entrada de l'EGB, va canviar perque 
l' educació es va dividir en vuit unitats i 
l' ensenyament ja va ser igual pcr als <los se
xes. Els aires de renovació també es van sentir 
en la voluntat deis part;s i mares de partici
par en la vida escolar. Es el moment en que 
es crea l'Associació de Pares d'Alumnes 
(APA) de l'escola, que comenc,:a a funcionar 
l'any 1972 amb l'aprovació deis estatues que 
la rcgeixen. La primera junta la presidcix Pere 
Junca. No sera fins més endavant, pero, que 
els pares podran participar directament de la 
gestió deis centres educatius.L' any 1974, la 
matrícula de I 'escala havia augmentar: de 209 
alumnes s'havia passat a 230. Tot i aquest incre
menc, el nombre aconsellable segons el Minis
terio de Educación havia de ser de 240 alumnes 
per mantenir sense problemes les vuit unitats. 
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Records del 

Si alguna cosa recordem molt bé <lel nosrrc 
pas pcr l'escola són aqudles anecdotes, ague 
lis casrigs, aqueUcs perites coses que sortien 
de la rutina. /\ continuació hi ha una sclecció 
d'aquests moments de \·ida posats en boca 
deis propis procagonisres. f-Iem ,-olgut rcspec 
car el Uenguatge oral per donar més esponta
nietat als testimonis. 
Julián Las H eras 
A la classe no hi havia calefacció, només una es
tufa al mig, amb el tub que sor¡ja per la finestra. 
Vaig demanar al mestre: «Senyor Pascual, que em 
dei.xa tirar papcrs a !'estufa?», peró entrcmig hi 
ha\ ia un pecar<l, un tro que lla\·ors costa\'a 1 O 
ccntims, va esclatar i va fo1re ('estufa enlairc, amb 
els canons i tot. 

Ramon Vila 
Recordo que al marí cns dona,cn esmorzar. Cada 
dia h.i havia un encarregai de fer la llet, amb la 
rnatei.xa esrufa de la classe. Dcien que \'enia 
d'i\rnerica, era llet en pols, i cambé alguns clics 
ens dona,·en formatge. 

Un dia a la sermana, el clijous després del pati, el 
senyor Freixas ens fcia cantar canc;ons patrioti 
ques («Montañas e\·adas», «Prietas las filas» ... ). l~I 
«Cara al sol» el cantavem només un cop per set
mana pero l'himnc espanyol cada dia. 
SaJut Picola 
Un dia varem aconseguir una clau de l'escola. 
Quan tothom era fora, drem entrar i llm·ors !-,>uar
nírcm l'cscola perquc l'endema era el sanr de la 
senrora Boner. Va ser una cosa fcca amb molt de 
cannyo. 
Uuís Cubí 
Una vegada el senyor Frcixas \'a castigar un nen 
a quedar-se a dins la classc tot el mig<lia. Va tan
car amb clau i va rnarxar. 1 ~I nen va posar toles les 
taules en fila davant la finestra, va córrer i saltar a 
una de les branques dels arbres del pati. Quan a 
la tarda arriba el senyor Frei.xas, va vcure les tau
les i les petjades marcades i rn mirar rapidamem 
al pati pcr si s'havia fer mal pero no hi havia ni 
rastre de nen. S'ha\'ia escapar i esta,·a sa i cstal\'i. 
Francesc Dial 
El dia del sanr del professor li \'arern fer un regal 
i cll cns va convidar a bercnar a la .ronda Ter on 
s'estarn allotjat. Ens \'a donar galctes i pl:'u:ans, frui
ta que al[.,>uns encara no ha,íem vise mai. Quan 
ens va dcmanar si ens agradava alguns rnn dir 
que sí pero alrres van dir <.1ue no. Resulta que els 
que van dir que no es rnenjavcn el placan sense 
pelar. 

Ramon Oliveras 
El 1940 cns \':ln donar uns jcrscis nous, que ens 
deicn que els rcga.la\·en els americans. l~ns cls \·an 
fer posar el dia que venien a fer la foto. 
Jaume Soler 
Quan acaba,em de les classes i anavcm a jugar, 
baixavem per la barana. Pero un dia, el 31 d'oc
tubre de 1945, un cornpany em va tocar quan bai 
xa\·a i \'aig caurc. Vaig picar amb l'esquena a la ba 
rana del primer pis i amb el cap al graó dd peu 
de ('escala. \'aig estar quarre clics sensc sentit. Em 
posaven <lraps amb arnica sobre el cap fins que 
\·aig Yornicar sang i \·aig tornar en si. El scnyor 
rrcixa va castigar a tots els alumnes a escriure 200 
,·egades una frase. 
Jordi CaneUes 
El senyor Frei.xas scnrenciarn que si <da Primera 
República fue mala, la segunda fue peor». 1 ~n Lluís 
Bassaganya pcr polcmit:7ar i fer crispar al mestrc 
li dcia la mateixa frase canviant la paraula Repú
blica per Dicrndura. 
Francesc Descamps i Franccsc Nogué 
Quan una pilota salta,·a al pari de les nenes, gua
si era un pecat anar-la a buscar. 
\'arcm trcncar un vidre tirant castanyes i al scnror 
f rcixa li diguérern que havia estar jÚgant a pilÓta. 
Ens el va fer pagar i ,·arcm estar un mes sense 
berenar, només menjanr el pa, scnse la sardina de 
cada carda. 
Josep Surinyach, Josep Bosch i Ramon Vila 
El 1959 \'arern fer una capelleca a la J\Juntanyeta. 
Per Secmana Santa \'arern agafar ciris del mones
tir i els hi \'am col -locar. Les monges es van espantar 
i ens ,·an denunciar. Quan ho ,·arern haver expli
car al senyor 1 :reixas, férem la capelleta ben fera. 
El dia de la inauguració es ,·a fer una processó des 
de l'escola cap a J'església per beneir-la i després 
fins a la capelleta. 25 anys més rard, es trasllada la 
capclla més amunt, on la podem vcure avui dia, 
a partir d'un projectc fet per en Cisco Fajula. 
Rosa Bcguda i Anna Maria Serrat 
L'any 1978 \'arem obrir el menjador. F.ns \'aJ1 

portar material del 
rnenjador de Sant 
Pau, gu~ havia 
tancat Ercm no
més 30 pcró no 
teníern t¡uasi res. 
un <lia \'arem 
invitar I' Ajun
tarnent a 
dinar i els 
v:'u:cm fer 
t.'lnta pena, 
que ens \'an 
portar plats i 
clics i material. 



Distribució de les classes el curs 
1973-1974, i mestres de cada curs 
Curs 
1rEGB 
2nEGB 
3rEGB 
4t.EGB 
5eEGB 
6e EGI3 
7eEGB 
8eEGB 

1\ lum. 
20 
20 
35 
42 
37 
29 
28 
19 

Professorat 
Roser Sunyer 
Pcre Casai 
Viccns; Oltrn 
Josep j\fª Dausa 
Teresa Sanz 
Mº Jesús Santaljestra 
Carlota Atancs 
Joan B. Freixas 

Els mestres que apareixcn són cls tutors de 
cada curs, peró als cursos de 6c i 7e hi havia 
la mestra Carlota Acanes que impartía assig
natures de ! 'arca de matematic1ues i cicnci
es i la mestra Mª Jesús Santaliestrn que impar
tia assignatures de !'arca de llengües i cien
cies socials. 

La mort del general rranco, l'any 1975, i cls 
canvis socials que propicia el fina l de la dic
tadura es reflectiren, com és obvi, en l'en
senyament. El curs 1976-1977, es comenca
ren a impartir les prirneres classes de catala. 
Forcn a carrec del professor Josep Santanacl,, 
i en un primer moment es feren sense reco
neixement oficial. L'ús de la !lengua catala
na encara es limitava a aquestes classes, que 
només rebien els alumnes més grans. Els pri
mers passos de catalanització són tímids 
(com l'acord de l'Ajuntament, el setembre de 
1977, d'adquirir una bandera "de la región ca
talana" per a l'escola), peró inexorables. A 
partir de 1978, s'oficialitza l'enscnyament del 
catala, que continua a carrec del mateix pro
fessor. Josep Santanach recorda que llavors 

"ja s'havia co111enrat a fer alg1111a altra ass~
nafl11"C1 e11 ca!ald, co111 les Cie11cies Socia/s''- . 
La jubilació de Joan B. Freixas, el 1977, des
prés d'una Uarguíssima etapa de 38 anys com 
a director de l'escola, és el símbol de la fi de 
tota una epoca (vegeu annex Mestres recor
dats). El substitueix en el carrec el professor 
Perc Casas i Marcer. 
Si la decada dels setanta va ser marcada pels 
canvis pedagógics i l'adaptació de l'escola a 
un~ realitat social i política canviant, 1~ dels 
vu1tanta ,·a aprofundir en aquesta línia. Es així 
que el 1983, el cen tre torna a tenir nom pro
pi, per primera vegada des deis llunyans anys 
de la guerra civil. J\ partir d'aquesta data, 
passa adir-se Col -legi Públic l\festre Andreu10, 

en record del pedagog Josep M. Andreu i 
Reñé (vegeu annex Alestres recorda!s), fun
dador a Sant Joan de la Festa de l'Arbrc. Pe
riódicament, hi ha constancia d'actuacions de 
millora en un un aspecte o altre de l'edifici: 
el 1985 es pinten els interiors, el 1986 es re
habilita la fa<;ana i se li dóna el color actual, i 
el 1988 s'adequen espais al primer pis com 
a sala de profcssors i biblioteca. En l'aspecte 
pedagógic, el 1985 s'aprova la Llei Organica 
del Dret a l'Educació (LODE), que modernit
za diversos aspcctes del sistema cducatiu, de 
['oferta de places escolars i de l'adequació del 
funcionamenr dels centres escolars a la de
mocracia. Arran de la LODE, es constirucixcn 
els consells escolars, amb reprcscntants de to
tes les instancies implicades en l'ensenya
menr (mestres, pares, alumnes i ajunta
mcnts), i el Col ·legi J\Iestre Andreu no n'és 
una excepció. La creació d'aquest organisme 

refor<;a el paper de l'nPA en 
el centre, que durant aquests 
anys és molt actiu. D'una part, 
l'associació prepara activitats 
formatives exrraescolars (des 
d'informatica a música, mc
canografia o idiomes) i orga
nitza activitats esportivcs o 
culturals que encara avui te
nen continu'itat i reforcen la 
presencia de l'escola en la 
vida del poble (la marxa ex
cursionista regularitat, el con
curs literari de Sant Jordi, la 
diada de l'escola o el pesse
bre vivent, que es posa en 
marxa el r adal de 1984). 
D'altra banda, l'APA intervé 
en aspectes d'oferta educati-

1.·urm,, del 1u1ixr111w1, al d,nutre drl 1'11/1111 de /',,l/,adit1, e,, ti pri,11er va per suplir mancances con
puselm rirmt or;~1111it::;_a1 per /',,IPA (,u/11,,/ ,-l.\fP..•I) tle /'uro/a, /'a1!>' /9,~4. cretes, com és la contractació 



d'una maternalista per poder 
acollir nens a partir de 3 anys o 
la d'una professora de gimnas 
''per evitar q11e els al1111111es esli-

g11essi11 en i11fe1i01ilal de condi
cions a111h la ueii,a escola priva
da de la vila'131 • No és casual 
aquesta referencia si es té en 
compte que a partir dels anys 
viutanta la davallada dcmogra
fica de la població i el descens de 
la natalitat es comencen a notar 
a les aulcs, i cls dos centres es 
colars de Sant Joan han de repar
tir-se un alumnat cada vegada 
més escas. 

E1s últia(@ 
La decada dels anys 90 comenr;a amb un nou 
canvi legislatiu, que portara conseqücncics 
immediatcs i visibles al Col.lcgi J\Icstre 
Andreu. 1 ~I mateix any 1990, el govern espa
nyol aprova la Llei Organica d'Ordenaci6 Ce
nera! del Sistema falucaciu (LOGSE), c.1ue 
generalitza l'escolarització obligatoria fins als 
16 anys, dividida en dues ecapcs: l'Eclucació 

Primaria deis 6 als 12 anys i l'Educació Se-
cundaria Obligatoria (J ~SO) dels 12 als 

16. L'aplicació de la LOGSE determi
nara que les dues escolcs de SanrJoan 
només cobreixin la primera d'aques-
tes ctapes, i que a partir deis 12 anys 

els alumncs hagin de continuar els 
seus estudis fora de la vila. Els in
tents per evitar o redrec;ar aquesta 
situació irnposada i dotar a la po
blació d'una oferta d'ensenya-
ment secundari serien objecte 
d'un altre cstudi. La rcalitat, pero, 
és que les escales de Sanr Joan 

perden dos cursos durnnt la decacla 
deis 90, amb una quantitat d'alumnes 
que representa una quarta pare del 
total (en el cas de l'escola J\[estre 
J\ndreu, el 1991 hi havia un total de 
219 alumncs, deis que 61 eren 
d'edats compreses entre 12 i 14 
anys). La nomenclatura oficial cam
bé canvia, i el centre passa a anome
nar-se oficialment C füP (Cen1re 
d'Educació Infantil i Primaria) Mes
rre Andreu. l ,a perdua d'alumnes tin-

J),,r,111/ ,Ir! ,\/olí l'tlil, rlr,1/1111111er dr ,¡_,e 01r.r dr ¡,ri111,i
nú 1¡11r 1·,111 pf/rlm/1111 r11 el rud,,tv,r dr !t1 pe! ·/m,/11 1 ¡,,,. 
dnus 1 "111,perols. J.,, ptl-lí.11/,1 111 0/1/entr 1111 ,lrlr pre-
111i., dr I íd, o l:.ru,l,1r ,/,/ !>,p,1rt11111t11I d'/ '.11..-, 11¡,1111011, 

aq11c.r/ 111,1/á.-...· 1111)'. 

dra, pero, un efectc secundari: l'alliberament 
d'espais de l'escola c.¡ue es podran destinar a 
altres usos. J\ixí, a partir de 1'1 de setembre 
de 1998, una bona part ele l'ala esc¡uerra de 
l'edifici sera ocupada perla llar d'infants mu
nicipal El Molí Petit, després d'haYer-hi fet les 
obres d 'adequació corresponents. 

Durant els anys 90, l'escola rcjoveneix el perfil 
deis scus rnestres i accentua encara més la re
lació amb el seu entorn immediat, a través de 
les activitats extraescolars. Des del 1994, par
ticipa activamcnt en l'agcrmanament entre 
Sane Joan de les J\badesses i el municipi oc
cita de l ,e Palais sur Vienne. J\ partir d'ac.¡uesta 
data, es porten a terme incercanvis regulars 
d'alumnes amb els tres centres escolars de Le 
Palais. L'escola iambé obté diversos premis 
en el Concurs de Vídeo Escolar que organit
za cada any el D epartament d'Ensenyament 
de la Generalitar, amb produccions audiovi
suals sobre costums, llegendes o historia de 
Sant Joan, dirigides pel profcssor Joan Gui
llamct. El 2003, es comcmmora el 20c aniver
sari del pessebre vivent de I' I\PA (ara J\ ~[PA, 
Associació de Mares i Pares d'Alumnes) amb 
la participació d'alumnes i cxalumnes en les 
escenes, distribu"icles en un recorregut per la 
\lila Vella. Al complir el seu 75e aniversari, 
l'estiu de 2004, el vell i salid edifici dissenyat 
per Jcroni Martorcll és objecte encara d'una 
nova actuació de millora, amb la renovació 
de rota la coberta de la teulada. 



1 Entrevista a Julián Las H eras, per Joan Guillamer i Jordi 
Vilarroda. Les dades d'ubicació de les aulcs i les referents 
als professors corresponcn a l'any 1929. 
2 Al ll\lSJA, Llibre d'aetes de la Junta Local de Primera 
Ensenyanza. 
3 t\HMSJA, actes de la Comissió Pro-Escoles. 

'Es refereix als germans Pastors i Surroca. 
5 J\GA, Prqyeclo del 1111evo Cmpo Escolar de Sa11 ]11,m de 
las Abadesas. 
6 AHJ\lSJA, Ap1111tm1ie11to de San ]11011 de las Abadesas, 
Me11101ia 1925-1926. 

' Al\lSJA, Diari El día gráfico, 16-09-1925. 
8 /\HCO/\C, Fons Jeroni Martorell. 
9 Al ICOAC, Fons Jeroni Martorell. 
10 AG/\, Prqyecto del 1111evo Cmpo E.rrolar de San }11011 
de las Abadesas. 
11 AGA, Prq)'etlo del 1111e110 Gmpo Escolm· de S011 ]11,111 
de las Ab,1desas. 
12 Les altres candic.latures a la subhasta d'obres eren de 
Juan Ramon Espada i Perdiguer, lgnasi 1\las i Morell (St\ 
de Construcciones), Josep Orriols i Roca, Primitivo Es
pinás i Graupera,Josep Pey i Desclau,Joan l\laurici i Soler 
i Joan I'alcra i Teixidor. AGA, PrqJ·ecto del 1111e1•0 Cmpo 
Escolar de S011 )11011 de las Abadesas. 
13 ACRl, Restauració, anys 1927-1930. 

"Al IMSJA, Programa de Festa l\'lajor de l'any 1929. 
15 A.HJ\ISJJ\, J\ctes del Consell Local de Primera Ensenyan
,;:a. 
16 AHMSJA, Documentació relativa als préstecs concer
tats, 1925-1940. 
1· Al IMSJA, Documentació de la revisió de compres, 
1923-1930. 
18 A.Hi\lSJA, Instrucció Primaria, crcació de l'Escola Nova 
Unificada, 1937. 
19 AHMSJA, Acres municipals, anys 1936-1939. 
2 i Teresa Puigmal, entrevista de Joan Guillame t. 
21 Núria Serra i Miguel, entrevista de Jordi Roca. 
22 AHMSJA, 20-12-1939 acta de constirnció de la Junta de 
Enseñanza Primaria. AGA, fons del Ministerio de Cultu
ra. Consta que s'aprova una subvenció per arreglar el 
grup escolar per un impon de 36.313'78 pessetcs. Des
graciadament aquesta subvenció no va arribar mai; ni les 
posteriors deis anys cinquanta, tampoc. 
23 Francesc Nogué, Francesc Descamps, entrevista de 
Joan Guillamet. 
24 Ramon Oliveras, entrevista de Joan Guillamet. 
25 AHMSJA, !libre d'actes de la Junta l\fonicipal de En
sei'ianza, 1940-196 7. 
26 Libro de Visitas de lllspecrió11 (Fons del CETP Mestre 
Andreu). 
27 AIIMSJA, ]libre d'actes de la Junta Municipal de E n
se1'ianza, 10 d'octubre de 1964. 
28 En aquesta epoca s'instal fa a les escoles una barana 

que separava l'accés a les aules d'ensenyament primari 
i secundari. 
29 Entrevista a Joscp Santanach, per Joan Guillamet. 
30 Altres noms que s'havien contemplar eren Jeroni 
l\Iartorell i Puig Estela. 
31 Af-lMSJA, Expcdient de sol.licimd de subvenció pera 
activicats del curs academic 1984-1985. 

32 AHi\lSJA, Projecte de la Casa de l\(estres,Jutjat i Telé
grafs. 
33 J\ HMSJt\, Documentació relativa a la rcvisió deis prés
tecs efectuada pel ConscU Municipal de Puig-1\lt de Ter, 
l 936. 

~• 1\ [algrat que tots els testimonis orals ens parlen del "se
nyor Frcixa", el seu cognom real era Freixas. 
35 No hi ba constancia de quina és la data exacta en que 
s'encarrega del Frente <le Juvcnnides, pero l'any 1947 la 
seva firma ja apareix en els documents d'aquesta orga
nització. 
36 Libro de Visitas de Tnspecrió11 (fons del CEI P J\lestre 
Andreu). 
3

' Entrevista a Lluís Cubí, de Joan Guilbmet i Jordi Vilar
roda. 
38 Entrevista a Joana Bosch, de Joan Guillamet. 
39 Entrevista a Teresa Riera, de Joan Guillamct. 
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Ac,e~ 
DESDELDIA2FINSAL 
DIA 10 DE SETEMBRE 
Novena al Santíssim Misteri. 

t\ 2/ 4 de 8 del vespre, 
Missa i cant dels goigs. 

DISSABTE 11 DE SETEMBRE 

A les 2 de la carda, Repic general 
de camp anes. 

DIUMENGE12DE SETEMBRE 
SOLEMNITATDELSANTÍSSrM 
MISTERI 
A 2/4 d'l l del ,rnuí, Ofici solem
ne. Presidir/\ la cclcbració de l'Eu
cnristia i far/\ l'homilia i\In. J oan 
Galté~, vicari episcopal per la ciucat 
de l3arcelona. A l'ofertori es baila
ran uns compassos del Ball deis 
Pabordcs. 
Acabada la Missa es fara l'Exposi
ció d e l'Eucaristia al Front del 
Crist. La Sagrada Forma romandra 
to r e l dia al Front del Crist per ser 
adorada pels fidels. 

A les 12 del migdia, missa domini
cal, al J\fonesrir. 

J\ les 8 del vcsprc, Solemne Vetlla 
al Santíssim Misteri. Benedicció 
eucarística i cant deis goigs. 

El 111onestir res/ara la11cal des de les 
2 Ji11s " lu 4 de la larda. 

DILLUNS 13 DE SETEMBRE 

Memoria de Santa Maria 
la Blanca 

Í\ 2/4 de 12 cid migdia, Missa de la 
Mare de Déu. 

DIMARTS 14 DE SETEMBRE 
Memoria del Bcat Miró 

J\ les 11 del matí, Missa de la me
moria. 

DIVENDRES 10 D E SETEMBRE 

J\ 2/ 4 el' 11 de la ,út, al pavelló-envc
lat, acruació de Teatre de GuetriUa 
amb l'espectacle "El di.recte". Entra
da anticipada: 12 • Taquilla: 15 • . 

A les 12 de la nit, a la plac;:a i\lajor, 
Entrcvoltes 2004. Actuació deis 
Diables del .Ripolles am b una cerca
vila pel poble <¡uc comenc;:ara i aca
barit a la plac;:a J\1ajor. Seguidamcnt, 
cancere amb els grups Pocaro i 
Arzukak. Organitza : Jovent Actiu 
S:rntjoaní-J AS. Col ·labora: A junra
mcnt de Sam .Joan. 

DISSABTE 11 DE SETEMBRE 
Diada Nacional de Catalunya 

A 2/4 d'I I del matí, Partil Amistós 
de Fu1bol, de pre-benjamins, entre 
cls equips Escola Pia d'Olot i C.E. 
A badessenc. 

Tot seguit, Partit Amistós de Fut
bol, de bcnjamins, entre els equips 
Escola Pia d'Olur i C.E. Abadcsscnc. 

J\ les 12 del migdia, a l'església del 
moncstir Ofrena Floral a la sim
bólica corona del comte Guifré, 
fundador del moncsrir de Sane Joan 
de les Abadesses i de la clinasria 
nacional catalana. 

Tor seguir, al Palau de l'Abadia, pre
sentació del llibre de fotografíes 
amigues: Sant joan de les Abades
ses, 1 matges i record s. 
t\ continuació, al Palau de l'Abadia, 
inauguració de les exposicións: 
■ f'otografies del 75e aniversari de 
la consrrucció de l'cdifici de l'esco
la Mesrre Andreu. 

■ 20 anys de la Veu. 

A les 3 de la tarda, al camp de tir, 
Tirada Social al Plat. 

i\ les 4 de la ta rda, Trabada de 
Gegants. P lantada a les Cinc Fonrs. 
Els gcgants de Sant J oan, lsaura i 
Gentil, faran la Cercavila fins a la 
P las;a Majo r, acompanyats de les 
colles gegantercs de Campdev/\nol, 
Ripoll, Ogassa, Sant Pau de Segúries, 
Colonia Estebanell, Llanars, 
V ilallonga de Ter, Manllcu, Torelló, 
Besalú i Sanr Anclrcu del Palomar. 
Rccorrcgut: Cinc l'onts, Pont Vell, 
Ramon d'Urg, Funclació Emma, Mes
trc 1\ndreu, Ramon Serrat, erra. 
Camprudon, Pcrc Rovira, pi. Torras 
i Bages, pg. Comte G uifré i pi. Major. 

A les 5 de la rn rda, primer partit 
d e la Lliga d e futbol de 1' territori
al, entre els cquips Sane Miquel de 
Fluvia i el C.E. i\baclessenc. 

A 2/ 4 de 6 de la tarda, a la p las:a 
J\fajor, Festa Major Infantil " Ois
barats al confetti", amb el grup ClA 
SAPASTI?E, seguir de la Festa d e 
l'eseuma. 

A les 8 de la tarda, Partit Amistós 
de Fu1bol, de juvcnils, entre els 
equips c.r. Ripoll i C.E. Abadessenc. 

t\ 2/ 4 de I O de la ,út, des del cam
panar del monestir, tradicionals Sere
nates, deis compositors santjoanins 
r arcís O liveras i Ramon Serrar, amb 
la Cobla Jon11ívolfl de Sflbarle/1. Tot 
seguir, P assant, per la Cobla Jo1•e-
11ívolr1 de Sflb(ldell, fins a la Plac;a 
¡\(ajor. J\ conrinuació, a la plac;a 
J\lajor, Audició de Sardanes amb 
la Cobla jo11e11ívol(/ de Sflbtl(fe/1. 

A la mitja part de l'audició, la cobla 
interpretara E ls Segaclors, himne 
nacional de Catalunya. 

J\ partir de 2/ 4 d e 12 de la nit, al 
pavelló-cnvclat, Ball amb els cun
junts Metropol i Lr, !3rJ11dfl del Drat. 

i\ 2/4 de 6 del matí, csmorzar po
pular a l'Escorxador, amb música en 
dircctc. Organitza: JAS, J ovent Ac
tiu Sancjoan.í. Col ·labora: Ajumament 
de Sanr Joan. 

DIUMENGE12DESETEMBRE 

A 1 / 4 d '11 del mati, a la plac;:a Major, 
les Amoritats, prececlides pels Gegants 
i la Cobla, s'encaminaran cap al mo
nestir per assistir a l'Ofici Solemne. 

A 2/ 4 de 12 del matí, P artil Amis
tós de Futbol, d'alcvins, entre els 
cquips C.E Ripoll i C.E. Abadessenc. 

J\ 3/4 de 12 del migdia, a la plac;:a 
Major, la Cobla J\lonrgrins interpre
tara la Sardana d'Honor «Mo11estir 
w Jeslm> de Ramon Oliveras. P.n
guany és dedicada a la memoria del 
senyor rector J\nton J\lartí, que du
rant 26 anys va regir la nostra par
roquia de Sant Joan de les Abadcs
ses, i Fina \lila, <¡ue varen morir el 
passat 30 de juny e n accidcnt de 
transir. 

J\ 2/4 d'I del migclia, al passcig C:om
te Guifré, dues Sardanes amb la 
C:obla Mo11tgri11s. 

J\ 2/4 de 5 de la tarda, des de la 
plac;:a 1\ !ajor, cls Pabordes, acompa
nyats del delcga1 de l'J\utoritat i prc
cedits pcr la cobla, aniran a buscar 
les Pabordesses als respectius clomici
lis i s'adres;aran a la plac;a Major. 

A les 5 de la tarda a la plac;a 1\ [ajor, 
Ball deis P abordes. Les parelles 
bailadores seran: 
Guifré i\1iquel - Marta Serrat 
Dani Bermúdez - J\nna Surinyach 
Joel Regué - E isa Roqué 
Feuan Bolaños - Monrse Costa 



A 2/ 4 de 6 de la carda, al passeig 
comte Guifré, d oble Aud ició de 
Sardanes amb les coblcs Co11te111-
poraJ1ia i MoH~g,-ilu. 

J\ les 6 de la tarda, P arti r Amistós 
d e F u tbol, J e cadc ts, entre cls 
ec1uips C.E Ripoll i C.E. Abadessenc. 

J\ les 10 de la nit, Segon Sopar del 
J oven t de Sant Joan al restaurant 
la Tculeria. A les 8 de la ta rda, a la 
pla<;a Clavé, primera fo tografía del 
jovcnt de Sant J oan. Sonida amb au
tobús a pa.rti r de 2/ 4 de nou del ves
pre de davant del Bar La Rodona. 
Preu 22 • . Organi tza: Jovenl /\ c tiu 
de Sant Joan - J /\S. Col fabora: Ajun
rament de Sant J oan de les Abadcs
ses, I~~ Veu, Ca la N ati, ívle tropoli can 
i Consell Comarcal del Ripollcs. 

A 2/4 d'l l de la nit, al Teatre Cen
tre, representació de !'obre de tea
tre " Diner Negre" de Ray Cooncy, a 
carrec del taller de Tcatre La Tera
nyina de Ripoll. Prcu entrada: 10 •. 
Organitza: SAT Teatre Centre. 

1\ 2/ 4 d' l 1 de la nit, a la pla<;a Ma
jo r, Audició d e Sardanes amb la 
cobla Mo111gn11.r. 

/\ partir de les 11 de la nit, al pave
lló-envclat, B all, amb cls conjunts 
Co11ti11e11fr1/, Moo11light i Setso11. 

DILLUNS 13 DE SETEMBRE 

/\ les 12 del migclia, a l'avda. comte 
Guifré, Ramon d'Urg i pl. Clavé, tres 
Sardanes amb la Cobla Mo11IJ!.rim. 

1\ la 1 del migdia, a l'església de Sant 
Poi, Concert de Cobla amb la Co
bla 1Wo11tgrim. 

t\ 2/ 4 ele 5 de la tarda, al pavclló
envclaL, Conccrt de Festa Major, 
amb l'Orquestrn 1\lontg1i11s. 1\ rcnció: 
el concert comenc;ara molt puntual 
ment. Preu: 3 • . 

A les 5 de la tarda, a la Residt:ncia
l'undació F.mma, ball amb el 0110 

Mellado. 

J\ les 6 de la tarda, al passcig ComLc 
G uifré, Audició de Sardancs amb 
la cob la CoJ1/e111porr111ir1. 

A les 10 de la nit, des de la pla<;a 
l\lajor, els Pabordcs, acompan yats 
del delegar de l'Autoritat i prcccdi ts 
per l'orc1ucstra, anirnn a buscar les 
Pabordesses als respcctius domici
lis i s'adrec,arnn a la plas;a Major. 

A 2/ 4 d' ll de la nit, a la pla<;a l\.fa-

jor, Ball deis P abordes amb la co- EXPOSICIONS 
bla Mo11tgrim. 

A les 11 de la nit, a la plas;a Major, 
Au dició de Sardanes, amb la Co-
b la Co11fe111porrifli". 

A partir de les 11 de la rút, al pave
lló-cnvelat, Ball amb els conjunts 
Lc1 Ffl111ilif/ Serrnllo11ga, Orr¡11esfra 
Mo11tgri11.r i J\1011/erf/r/o. J\ 3/ 4 ele 
cinc de la marinada, Dia na F lo re
ja d a amb la xaranga musical Los 
Lr1brrulores pcls principals carrers. 
J\ 1 / 4 de 6, al pavclló-envclat, Ball 
del Pijama amb el grup Mo11femrlo. 

DIMARTS 14 DE SET E MBRE 

Dia de la nena i d el nen 

A les 11 del matí, Aud ició de Sar
d a nes, amb la Cobla La P1-i11cipal 
d'Olot, a la pla<;a Major, p lac,a ele 
I' Ab adía, avinguda <lel Com te 
Guifré, pla<;a Escultor Pujo!, carrer 
Ramon d'Urg i pla<;a Pompeu Fabra. 

A la I d el migdia, a la Fo nt del 
Cavilar, dues Sardanes amb la Co
bla La Pri11cipal d'Olot. 

D e 1'11 setembre al 10 d'octubrc 

EXPOSICIÓ 75EANIVERSAR1 DE 
L'ESCOLAMESTREANDREU 
Palau de l' i\badia (1 er pis) 
Dissabte, diumenge i d illuns de la 
Fcsra Major: de 10 a 14 i de 17 a 20. 
Resta dies: de lO a 14 i de 16 a 19. 
Organitzada pel CETP l'vlestrc t\ndrcu. 

20 ANYS D E LA VEU 
Palau de I' Abad ía (p lanta baixa) 
D issabte, diumcnge i dilluns de la 
Festa Major: de 10 a 14 i de 17 a 20. 
Resta dies: de 10 a 14 i de 16 a 19. 

12 i 13 de Setem b re 

VIII EXPOSICIÓ EXPOSICIÓ D E 
BONSAI I SUISEKI 
Claustre del Monesrir 
De 1 O a 14 i de 16 a 19 
O rganitzada per I' Associació 
G arrol"X ina J\mics del Bonsai. 

NOTFS 

SARDANES 
En cas de pluja es farnn sota les vultcs 
de la pla,;;a Majo r. 

A les 2 del migdia, Din ar P opular TEATRE"ELDIRECI'E'' 
a la Font del Covilar. Preu 9 • . AMBTEAT REDEGUERRlLIA Entrada anticipada (fins Jijous dia 9 de 

se1embre): 12 • Entrada a taquilla: 15 •. 
J\ concinuació, d ucs Sardan es amb Venda a !'oficina de turisme 
la cobla La Pri11ripal d'Olot. 

Després de dinar, la xa.ran
ga musical Los Labra
dores baixará i an irit peb 
car rers i places de la vila, 
fins a les 7 de la tarda. 

t\ 2/ 4 de 8 del vesprc, 
davanr el Camp Mu
nicipal d'Esports, 
inici de La Bogeria. 
1 tinerari: p lac;a Clavé, 
Sane l~ol, Comella, 
passeig Comtc 
Guifré, Tints, jussá, 
Corriols, Nobics 
Gironclla, Mestre 
Nunó, pla,;a J\ba-
dia, J\ba t l salguer, 
carrcr Major i plac;a 
Major. 

A 2/4 de 9 del ves
pre, a la p lac;a Major, 
Sard ana Llarga 
amb la Cobla La 
Principal rl'Olot. 

/\ 1 / 4 de 10 del 
vcsp re, al Pont Vcll, 
Castell de Focs. 

SEGON SOPAR DELJOVENT DE 
SANTJOAN 

Preu tiquet 22 • . 
Venda d'cntradcs fins el dia 
9 de setembre al Cenrre 
Cívic, Ca la Nati, i 

l\letropolirnn . 
Fdat mínima 18 anys. 

TEATHE''DlNERNE
GRE'' 

Preu 1 O • . Venda 
entrades Teatre 
Centre dissabtc 1-2 

migdia i 1 hor'd abans 
de la funció. 

BALLALPAVELLÓ-
ENVEI.AT 

Dissabtc I O 
D iumcngc 5 • 
Dilluns 8 •. 

Carne, Col fabornclor: 20•. 
L'abunamcnt inclou el ball de 
n i1 del dissab1c, del diumcngc i 
del dilluns (no inclou el con
ccrt de tarda del di lluns). 

Prcu concert Pavcl]ó-cnvclat 
clilluns: 3 •. 

DINARCOVUAR 
Preu del tiquet 9 • 
Venda de 1iquets a !'oficina de 
l llr1Sll1C. 
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