


L'Ajuntament de Llanars
desitja a tots els seus vilatans

BONA FESTA MAJOR!



Salutació de l'alcalde
Benvolguts Llanarencs i Llanarenques...!

Tot just s�acaba l�agost..., un mes amb molt d'ambient i moviment, amb activitats
a la piscina, a la plaça, a la sala de ball..., un mes amb molta gent, uns que tenen aquí
la segona residència i d�altres que han escollit passar uns dies de les seves vacances
entre nosaltres, persones que en acabar aquest mes se'n van a la seva feina, o bé
a l'escola, i tot plegat dóna la impressió que el poble queda mig buit..., que s'ha
acabat l'estiu!

Per sort per tots els llanarencs/ques, arriba el mes de preparació de la nostra Festa
Major i això ens fa percebre que l�estiu encara no s�ha acabat, que queda molta festa
i feina per davant.

Hem de pensar en com engalanar els carrers, a qui convidarem per la festa, potser
ens haurem de comprar alguna peça de roba i guarnir-nos amb la il·lusió de passar
uns dies alegres i divertits, amb un munt d�activitats que ens han preparat tota la
gent de la Comissió de Festes de l�Ajuntament, i on se�ns obre la possibilitat de
compartir-los, en col·lectivitat, amb tots els nostres veïns, conciutadans i la gent de
fora que ens vulgui acompanyar.

Aquesta, penso, és una de les grans sensacions que en podem treure, la possibilitat
de viure la festa amb la nostra gent i la dels pobles veïns, de tenir la certesa que
tenim un poble viu que evoluciona dia a dia i que té ganes de tirar endavant.

De totes maneres l�èxit de la festa no rau en les activitats que s�han preparat,
vosaltres en sou l'ànima, la vostra il·lusió per participar-hi plenament i el goig
d�ensenyar a la gent de fora que tenim un poble bonic, amable, acollidor i cohesionat.

Teniu a les vostres mans el programa d�enguany, com veureu, amb propostes, que
esperem, siguin de l�agrat de tothom. La Comissió s�ha esmerçat en proposar
activitats variades en què tothom hi pugui participar..., moltes gràcies pel vostre
esforç. De totes maneres no voldria oblidar agrair la col·laboració de moltes altres
persones que amb la seva aportació desinteressada fan possible que la festa de
Llanars sigui molt lluïda.

Aprofito com alcalde, en nom de tots els regidors/es i de tot l�Ajuntament, per
convidar-vos a la festa, que la gaudiu plenament i alhora desitjar-vos molta salut i
benestar en el nostre poble.

Bona Festa Major!

Visca Llanars i visca Catalunya!

Amadeu Rosell i Martí

Alcalde de Llanars
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Solà de Munt, 3 - LLANARS

Joan Pairó Nogué

Tel. 679 203 038

CONSTRUCTOR

Pl. Closa de la Bellabriga
Tel. 972 74 02 80 - M. 652 084 903

LLANARS

Pintura, Decoració i
Restauració de fusta

Tel. 605 227 978
www.guiesnordsud.cat
info@guiesnordsud.cat
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Tel. 625 295 460



Hi havia una vegada un petit poble de la Vall de Camprodon on cada any per
aquestes dates la seva gent ja pensava en la Festa Major.

Va ser el 1924, quan els joves llanarencs van crear �La Sociedad Recreativa La
Pirinaica�, coneguts també com La Joventut Pirenaica. Aquesta associació es
dedicava a organitzar partits de futbol i celebració de balls.

Després de la guerra, el setembre del 1942 l�associació canviava el nom per
passar a dir-se Juventud Llanarense, la qual només hi podien formar part llanarencs
amb coneixements polítics i que apostessin pel nou règim.

Van passar els anys, i arribada la dècada dels 60, l�associació decideix que ha
arribat el moment per construir una sala de ball, que era inaugurada 2 anys més
tard, el 15 de juliol de 1962. Des de llavors, la sala de ball ha estat activa i viva,
gràcies a l�associació, tot i que ha anat canviant de membres, no ha perdut el
seu esperit ni les ganes de col·laborar i de treballar pel poble i per la seva gent.

Actualment, l�associació ha evolucionat amb molts aspectes, un dels quals ha
estat incorporar membres de segona residència, ja que creiem que són una bona
part del poble i d�aquesta manera omplim la totalitat del què és Llanars.

Un poble que intenta acollir de la millor manera a tots aquells nouvinguts. Com
ha anat fent fins ara, la comissió juntament amb l�Ajuntament durant tot l�any
ha organitzat un munt d�activitats tan pels petits com pels més grans i ara la
traca final, la Festa Major!

Des de la Comissió de Festes us animem a participar i a gaudir de totes les
activitats!

Bona Festa Major!

La Comissió de Festes
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C/ Isaac Albéniz, 14 - Apartat de Correus 47
Tel. i Fax: 972 74 10 33 - 17867 CAMPRODON

www.triadusunyer.com

CONSTRUCCIONS

TRIADÚ SUÑER, S.L.
REHABILITACIÓ
CONSTRUCCIÓ
PROMOCIONS

Pl. Dr. Robert, 10 - Tel. i Fax 972 74 02 67
C. Ferrer Bàrbara, 21
17867 CAMPRODON

C/ Catalunya, 7
Tel. 972 74 01 77 - LLANARS
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La Festa Major de Llanars en el temps en què s�escau té la virtut de prolongar
l�estiu i regalar-nos aquests dies càlids i assossegats per commemorar els nostres
Sants Metges Cosme i Damià.

Enguany en l�Ofici solemne de la diada enaltirà la seva glòria, el molt il·lustre
llanarenc Dr. Joan Solà Triadú, prevere, a qui agraïm profundament la seva
generosa disponibilitat per venir a presidir l�Eucaristia el dia de la Festa Major.

La memòria dels Sants ens ha d�ajudar a tots a plantar cara a les dificultats,
angoixes, desenganys, frustracions i a totes les malures que sovint patim en el
nostre temps.

Per curar-nos d�aquests mals a més d�acudir als bons Sants Metges, també cal
que hi posem de la nostra part. Uns bons consells ens indiquen que: La solidaritat
envers els que pateixen, l�ajuda oportuna, saber escoltar, saber perdonar, ser
generós, escampar bondat, saber somriure, això porta tendresa al nostre entorn
alegra el cor, conserva el bon humor i ens ajuda a millorar la nostra salut corporal
i espiritual, i ens fa persones alegres i esperançades, capaces d�irradiar la seva
alegria, i de fer la vida més bonica i més plena de sentit.

El llibre dels Proverbis ens diu: �allò que fa l�arna en els vestits i el cuc i el corc
en la fusta; ho fa la tristesa en el cor de l�home�.

Alegreu-vos i feu festa i gaudiu d�aquests dies de celebracions.

Amics, molt bona festa major a tots!!

Mn. Josep Sala

Salutació Mossen Josep Sala`



A cop d'ull ...

Diuen que un poble és gran si sap acollir tothom. Llanars, tan petit i tan gran

alhora ... deu ser per això. Què ho fa que els qui no som d'ací, al cap de poc de

ser-hi, ens hi trobem com a casa? I que quan som lluny, només pensem a

tornar-hi.

Llanars no té l'atracció malaltissa de cap espai comercial: tot just el que

cal per viure en pau i sense presses: queviures, el pa i la carn, el diari ...

i un racó de pau a l'església

amb mit ja  dotzena de

campanes que posen ritme

al temps, i anuncien encara,

I'esdevenir de la vida que s 'hi

amaga.

Molts hi passen de llarg,

girant-se en prou feines, per

veure la façana austera i el

campanar de Sant Esteve,

Salutació de P. Josep Baquer S.I.
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m e n t r e  p r e m e n  l ' a c c e l e r a d o r
remuntant la pujada: tenen pressa
d'anar més amunt. Potser als cims,
potser a la neu, potser a fer un bon
dinar... D'altres s'hi aturen, i entren mig
de puntetes a la fosca de la petita
església per assaborir el silenci de les
pedres i el romànic, i es deixen
sorprendre pel gòtic restaurat del
frontal del martiri del sant diaca. És la
joia i el cor del poble.

N'hi ha que passegen riu amunt, per la
vora del Ter, cap a La Roca, o a la riera
de Feitús: aquella aigua que mai no
s'atura i que fa que tot creixi ufanós a
la seva vora: la frescor a l'estiu, la freda
humitat a l'hivern.

Alguns, en veure la creu allà a dalt, s 'hi
enfilen muntanya amunt. Al petit
cim, en silenci, contemplen la plana:
Sant Antoni al fons, i a l'altra banda, les
carenes més altes com un reclam que
diu: vine ... t'esperem! ...

Quan Llanars està de festa, tothom hi
és: gegants i capgrossos, carrers
guarnits, missa major, i sardanes que
no en faltin!: les criatures corren entre
les rotllanes, i tots a ballar. Els més grans
passen dels curts als llargs i encara
salten! Ni la pluja pot aturar la festa:
ben segur que si cal, seguirà a cobert.
Com desitjo que Llanars segueixi sent
un petit poble molt gran!

Josep Baquer Sistach S.I.
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Mas Les Saletes

17869 LLANARS (Girona)

Tel. i Fax 972 74 13 56

Mòbil 608 43 30 89

exdani@exdani.com

excavacions

S. L.

619 340 229

C/ Catalunya, 3
Tel: 972 74 01 03

17869 LLANARS (Girona)

Carretera de Camprodon a Setcases

Vall de Camprodon

Tel. 972 74 10 13 / Fax 972 74 10 87

E-mail: info@hotelgrevol.com

Web: www.hotelgrevol.com

17869 LLANARS (Girona)

Pere Monturiol

J A R D I N E R

Tels. 690 85 90 11 - 972 74 11 76

enricperezsl@gmail.com

Canigó, 3 - 17869 Vilallonga de Ter
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Pregó de la Festa Major 2015
Bon dia a tothom,

Llanarencs i llanarenques avui encetem la Festa Major i us desitjo que la disfruteu
amb tota l�alegria i la salut que sigui possible!

L'any passat em van honorar amb la distinció de Llanarenc de l�any per haver
fet l�arrossada tants anys, concretament més de trenta! I des d'aquí m'agradaria
compartir-ho amb en Joan de l�Escon que s'ho mereix tant com jo, ja que ha
sigut el meu company durant molts d'aquests anys.

De mi hi ha poc a dir, però tot i així vull destacar-vos una cosa que molts no
sabeu i d'altres sí. Fa anys, en aquesta casa on ens trobem ara mateix hi havia
hagut el quartel dels carabiners i és aquí on el febrer del 56, l�any del fred, vaig
néixer jo. Possiblement sóc l'únic habitant de Llanars nascut aquí.

No us espanteu que avui no parlaré de política perquè estem en jornada de
reflexió, enlloc d'això parlaré del que a mi m'agrada. Parlaré de cuina, parlaré
d'arròs. Aliment universal i de totes les cultures. No crec que sigui una casualitat
que estigui present a quasi totes les festes i celebracions.

La principal raó per seguir any rere any fent l�arrossada al camp del tir i no cansar-
me'n mai és la cara de felicitat que fa la gent aquell dia; quan paren les seves
taules, quan fan cua per recollir l�arròs, quan no poden evitar conversar i somriure
i, fins i tot, quan juguen com nens a estirar la corda o a ballar. Em sembla que a
part de recordar-se de familiars i amics que ja no hi són, per unes hores no tenen
cap més pensament que la festa, es relaxen i gaudeixen del moment. M'encanta
l�arrossada i la visc tan com vosaltres, però la festa de Llanars no és només això!
Totes les altres activitats organitzades per la junta amb esforç i sense cap fallo,
també ens fan passar bons moments; els actes religiosos, la música de sardanes
o els bons àpats, la decoració dels carrers, les festes pels més petits i també pel
jovent, la fira, el ball dels bastons, el concert de festa major, i tants altes
esdeveniments que ens provoquen a tots aquestes bones vibracions que fan
que cada any esperem aquests dies amb tanta il·lusió!

Llanarencs i llanarenques, us desitjo la millor festa major i que només la superi
la de l�any que ve!

Gràcies i bona festa a tothom!

Josep Pedrosa
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Hostal Restaurant: Tel. 972 741 062
C/ Conflent, 6 - 17869 Llanars (Girona)

Restaurant Bar: Tel. 972 740 367
www.lesconhostal.com  / hostalescon@hotmail.es

C. de la Font, 9 - 17869 Llanars
663 654 968

C/ Ferrer Bàrbara, 21
17867 CAMPRODON
Tel. 972 740 252

Gerent: Miquel
638 297 532

Comercial: Dolors
663 654 968

confortlavall@gmail.com
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En els últims anys s�ha pogut comprovar que veure els carrers engalanats, és

sinònim de respirar aire de festa. És per això que des de la Comissió de Festes,

us volem animar que un any més, entre tots, li donem a la nostra festa major,

un toc d�alegria i de festivitat.

Tal i com s�ha fet els darrers anys, la Sala de festes s�engalanarà amb l�ornament

del carrer guanyador de l�any passat.

Els carrers guanyadors de l�engalanament de carrers de l�any passat van ser:

- 1er premi per LES EMOTICONES DE WHATSAPP del CARRER MAJOR I CONFLENT

- 2on premi per GOLF DE LLANARS del CARRER CERDANYA

- 3er premi per LES PAPALLONES del CARRER QUINTÀ

I el jurat d�enguany estarà format per 5 veïns del carrer Major i Conflent. Recordem

que l�objectiu d�aquesta millora és facilitar el concurs de tots els carrers i evitar

que un carrer guanyi dos anys consecutius (ja que el jurat no podrà puntuar el

seu propi carrer).

Com cada any el jurat visitarà tots els carrers engalanats el dissabte dia 24 de

setembre a les 09:30h del matí, per tal de valorar-ne el seu parer. El veredicte

es donarà a conèixer el diumenge a la nit, amb el corresponent lliurament de

premis. Com sempre, hi haurà 3 premis: 1er premi de 150�, 2on premi de 100� i

un 3er premi de 50�.

Recordem que els motius, i la decoració en general, en cap cas podrà impedir

el trànsit normal del carrer.

Que es noti que és Festa Major!!!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

Comissió de Festes de Llanars

5e.è Concurs d'engalanament de carrers `



Primer Premi:
C/ Carrer Major i Conflent

("LES EMOTICONES DE WHATSAPP")

12

Engalanament
de carrers 2015

Jurat



Segon Premi:
C/ Cerdanya

"GOLF DE LLANARS"

Tercer Premi:
C/ Quintà

"LES PAPALLONES"
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Venda de samarretes:
Si encara no tens la samarreta verda de l�any passat, vine
el divendres a les 19h a la plaça de l'Om.

Preu: 10 � adult � 5 � infantil.
Amb aquesta ajuda, col·laborareu a finançar la Festa
Major.
Recordeu tots a portar la samarreta a l'arrossada!!!
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C/ Catalunya

Plaça de l'Om

C/ Roser
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C/ Espinauga

C/ Font Rafel



Programa d'actes

La Comissió de festes de Llanars us desitja una bona Festa Major

16

Divendres 23 de setembre
A les 14h, Repic de campanes d'inici de festa major a càrrec del campaner (Siscu de

Can Llens)
A la tarda: Engalanament de carrers

A les 18h, a la plaça de l'Om: Taller infantil: confecció de capgrossos
A les 19h, a la plaça de l'Om: Venda de samarretes de la Festa Major i del nou CD de

sardanes que va enregistrar la Selvatana (inclou la sardana Llanars Festiu)
A les 21:30h, al passeig de Mn. Lluís Suriñach: Cercavila a càrrec de la Sinforosa i focs

artificials d'inici de Festa Major
A les 22h, Sopar d'inici de festa al Restaurant Escon de dalt
A les 00:30h, a la sala de festes: Disco mòbil amb DJ Pat

Dissabte 24 de setembre
A les 09:30h: Visita del jurat a tots els carrers engalanats del poble
A les 11:00h, a l'Església de St. Esteve: Ofici solemne en honor dels Sants Metges

Cosme i Damià. Presidirà l'Eucaristia i predicarà l'homilia el Molt Il·lustre
Senyor Dr. Joan Solà i Triadú, Canonge penitencier adjunt, de la Catedral de
Girona i fill de Llanars. Veneració dels Sants i processó. La Cobla Genisenca
acompanyarà cantant la missa.

A les 12:00h, al balcó de l'Ajuntament: Pregó de Festa Major, a càrrec de Catalina
Cañellas, Llanarenca de l'any 2015

A les 12:15h, a la Sala de plens de l'Ajuntament: Presentació de l'escut oficial de
Llanars proposat i reconegut per la Generalitat de Catalunya

De 12 a 14h i de 17 a 21h, al C/ Catalunya, nº 5: Exposició del 50è aniversari de les
escoles "Les Moreres" i del 2on Concurs-exposició de rams silvestres

A les 12:45h, a la plaça de l'Om: Dues sardanes amb la Cobla Genisenca
A les 16:30h, a la sala de festes: Espectacle d'animació infantil amb Jordi Tonietti
A les 16:45h, a la pista poliesportiva: Partit de futbol infantil (fins a 12 anys)

*Inscripcions a l'Ajuntament. Al finalitzar berenar per als jugadors
A les 17:30h, a la pista poliesportiva: Partit de futbol: Casats contra solters

*Inscripcions a l'Ajuntament. Al finalitzar berenar per als jugadors
A les 18:00h, a la plaça de l'Om: Audició de sardanes amb la Cobla Tres Vents de la

Catalunya nord, amb exhibició de la colla Costabonna de Prats de Molló - La
Preste

A les 00:00h, a la sala de festes: Gran ball de nit, amb l'Orquestra Anònima i grup
de versions Malafama



Notes d�interés:

- La Comissió de Festes es reserva el dret de variar o modificar el programa d�actes, per incidències
meteorològiques, per fets inesperats o per qualsevol altra circumstància.

- La Comissió de Festes procurarà que tots els actes comencin amb la màxima puntualitat, per la qual cosa
tota col·laboració serà benvinguda.

- La Comissió de Festes recorda que el dia de l�arrossada del Camp del Tir, a l�hora de servir l�arròs, no s�admetran
plates ni res semblant, només plats individuals per tal de que n�hi hagi per tothom. I que queda totalment
prohibit jugar amb aigua i començar la remullada, fins que s�hagin acabat totes les activitats d�entreteniment
i les persones hagin marxat del Camp de Tir.
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Diumenge 25 de setembre
A les 11:00h, a l'Església de St. Esteve: Missa solemne, presidida pel Mn. Josep Sala,

cantada amb acompanyament de l'organista Victòria Katsyuba
De 12 a 14h i de 17 a 21h, al C/ Catalunya, nº 5: Exposició del 50è aniversari de les

escoles "Les Moreres" i del 2on Concurs-exposició de rams silvestres

A les 12:00h, a les escales de l'església, Foto de grup de tots els Llanarencs i a la
plaça de l'Om ball de la geganta Roser i capgrossos i concert de Gumbo Jazz
Band amb la música de New Orleans, amb vermut popular

A les 16:30h, a la sala de festes: Espectacle de circ amb Shaun

A les 17h, a la plaça de l'Om: Cinc sardanes, amb la cobla La Principal de l'Escala

Tot seguit, a la plaça de l'Om: Danses tradicionals catalanes, amb els Dansaires de
l'Om i l'esbart dansaire de Tona

A les 23:00h, a la sala de festes: Gran concert de festa major i ball de nit amb
l'Orquestra Parfills. Després del concert es lliuraran els premis de l'engalanament
de carrers, i del concurs de rams silvestres i es proclamarà "el Llanarenc de
l'any"

Dilluns 26 de setembre
A partir de les 12:00h, al Camp del tir: Arrossada

A les 16:00h, al Camp del tir: Activitats variades d'entreteniment amb l'espectacle
Xarivari Blues de la companyia "Circ Los"

A les 19:00h, a la sala de festes: Ball de tarda amb l'Amadeu

Dimarts 27 de setembre
A les 10:00h, al Camp del tir: Esmorzar (preu 3�) i tir al plat

* Els tiradors han de disposar del corresponent permís

A les 16:00h, a la plaça de l'Om: Trobada de dones per anar a caminar

A les 16:00h, a la sala de festes: Tradicional campionat de truc

Tot seguit, a la sala de festes: Ball de fi de festa amb el músic Zdzislaw Grygus



Repic de campanes d'inici de festa major: Tal i com es feia antigament, recuperarem
aquest any el repic de campanes donant el tret de sortida als actes festius. En Siscu de
Can Llens, el nostre campaner, divendres a les 14h, anunciarà i donarà la benvinguda als
quatre dies de festa major.

Taller infantil: confecció de capgrossos
Després de l�èxit de l�any passat, el divendres a la tarda, els més menuts estan convidats
a la plaça de l�Om, al taller de confecció de capgrossos. La idea és que cada menor es
faci un capgròs i que el diumenge al matí el porti a ballar a la plaça, per acompanyar la
nostra geganta Roser.
Important: recordeu que cada nen/a porti una caixa de cartró (que serà la base del
capgròs).

La Sinforosa
La cercavila del divendres, aquest any també l�amenitzarà la formació
osonenca, un grup amb molta experiència en el món de les cercaviles,
que amb animació i espectacle itinerant amb cercavila ens portarà
el seu repertori de cançons (populars, rock, swing, salsa,...) per
inaugurar la nostra festa major, des del centre del poble fins arribar
al passeig de Mn Lluís, on hi hauran els focs artificials.

La Genisenca de Taradell
Un any més la cobla Genisenca acompanyarà cantant la missa de
dissabte, i seguidament amb la processó. Aquesta cobla osonenca,
va ser fundada l�any 1950. Sempre ha estat fidel a l'esperit del poble
que amb la cobla i la sardana, ha manifestat el com és i el perquè
és. La Genisenca ha fet de la humilitat i l'alegria el seu signe
característic, i la gent d'Osona i de moltes comarques, així ho han
interpretat i estimat. El seu so s'ha fet sentir per tot Catalunya,

terres andorranes i illes balears. A més de ser molt demanada per audicions de sardanes,
la Genisenca és especialment preuada per acompanyar oficis religiosos, processons i tot
tipus de passants populars festius i oficials. Avalada per un arxiu d'unes sis mil sardanes,
la Cobla Genisenca segueix essent la cobla dels seus amics de la plana i de l'Empordà.

Jordi Tonietti
Dissabte a la tarda, amenitzarà l�animació infantil, en Jordi Tonietti. Va
començar dalt d�un escenari quant només tenia 4 anys, cantant o acompanyant-
se amb una cassola i un cullerot. Als 5 anys ja cantava en festivals i ràdios
amb tres del seus sis germans. Als nou va agafar la guitarra... i pràcticament
no l�ha deixat. Ha cantat des d�havaneres a cançons populars, ha fet de
teclista, de professor de ball,.... Porta més de 2500 actuacions dalt dels
escenaris, actuant per tot Catalunya, i escapadetes a l�estranger.

Cobla Tres Vents
Des de la Catalunya Nord, ens arriba una formació on tots els músics
provenen del conservatori. Aquesta generació inconformista es
va fixar l'objectiu d'interpretar el repertori tradicional amb exigència,
i sobretot, a través de noves experiències, donar a conèixer els

instruments musicals catalans de la sardana a altres horitzons.

I nformació dels actes i grups musicals

18



Orquestra Anònima i grup de versions Malafama
Des de les terres lleidatanes vindrà l�Orquestra Anònima, un referent
musical amb més de 30 anys de trajectòria musical, que ens faran
passar una bona vetllada musical a tot el públic.

A continuació la transformació a grup de versions, Malafama, ens
endinsarà a la nit de gresca plena de ritme, oferint les millors versions
de tots els temps, amb multitud d�efectes visuals.

Organista
L�acompanyament de la missa del diumenge anirà a càrrec, de Victòria
Katsyuba, pianista que va fer els seus estudis al Conservatori Txaikovski
de Moscú i veïna del poble.

Gumbo Jass Band
Com a segon any consecutiu, diumenge al migdia, sortint de missa,
ens farem una foto de tots els veïns i amics, a les escales de l�església.
A continuació, ballarà la nostra geganta Roser acompanyada pels
capgrossos que els més petitons hauran confeccionat. I a continuació,
fent boca d�un petit vermut popular, podrem passar una estona
divertida, ballant, recordant temes de Nova Orleans i escolant el
so del Mississipi, amb la GUMBO JAZZ BAND. Des de la seva creació,

la banda de jazz tradicional ha optat per recrear l'estil més primigeni del jazz, i per això
ha estat reconeguda a nivell nacional.

Cobla La Principal de l�Escala
La Principal de l�Escala és una cobla refundada l�any 2004; es tracta
d�una cobla jove, però amb un gran rerefons històric. La voluntat
dels intèrprets de la formació és, entre d�altres, la de recuperar i
donar a conèixer les sardanes de compositors escalencs, com ara

Josep Vicens Juli �Avi Xaxu�, Pere Mercader, Lluís Albert, Joaquim Hostench� Una altra
de les seves aspiracions és la de portar part de la nostra cultura arreu del món. Dins les
seves expedicions, poden destacar les realitzades a Grècia, Sardenya, Pais Basc o Suïssa.

La Principal de l�Escala ens interpretaran les següents sardanes:

Abril a Palamós - M. Artiaga / Nit estel·lada - J. Saderra / El parc de la guineu - P. Fontàs

Ciutat reial - R. Picamal / La meva saltirona - J. Capell / Aigua xelida - R. Viladesau

Joliua parella - J. Coll / Les nenes maques de Santa Susana . J. Carbó / Ventalló - F. Mas Ros

Animació i taller de circ amb Shaun
Diumenge a la tarda Shaun oferirà pels nens de totes les edats i per les
famílies, una activitat molt divertida. Una classe de circ amb una gran varietat
de jocs, com malabars, equilibri amb objectes, acrobàcies, carioques, trucs
amb barrets i d�altres objectes, xancles i monocicle. També per als nens
petits fem jocs de coordinació i comunicació. Tots podran arribar a fer alguna
cosa que mai haguessin pensat que podien fer. Per aquesta raó, el circ ajuda

a pujar l�autoestima, la coordinació i la comunicació.
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Esbart Dansaire Castell de Tona
La seva vila és un poble que pertany a la comarca d'Osona, al bell
mig de la Catalunya vella. A Tona, des de fa 71 anys una colla de
gent, troben a la dansa la via d'escapament de les preocupacions
del dia a dia i la satisfacció de pertànyer a l'esbart amb tota l'amplitud

que això representa. L'oportunitat la van portar una colla de tonencs cap al 1942, quan
van creure que a l'Aplec del Castell li faltava un grup de jovenets que ballessin aquelles
danses tradicionals que feien tan bonic en la festa. Així el gener de 1944 el seu esbart
es va afegir a la colla que donaven forma a les danses del nostre país. Són dels que
creuen que la dansa com a expressió de sentiments pot manifestar-se de diferents
maneres, pot fer-ho de manera espontània i tindrem la dansa lliure, engrescadora i
participativa o pot fer-ho ordenadament i tindrem les diferents maneres de la dansa
amb les seves normes i els seus codis. Entenen la dansa tradicional corn a vehicle de
cultura, com a expressió de sentiments dels que la ballen i alhora expressió de la tradició
del nostre país.
Avui les nostres danses tradicionals en bona part no són ja vives en els nostres pobles
perquè no són vigents els fets socials que les van motivar i ens trobem amb dues feines
importants: ensenyar-les a la nostra gent perquè torni a ballar-les dins d'un context lúdic
i presentar-les al públic perquè gaudeixi de l'espectacle. Com la majoria dels esbarts,
aquestes són les opcions que han pres, conscients de que la dansa a l'escenari no és tan
important com la dansa al carrer però comporta una dinàmica molt més exigent.

Orquestra Parfills
És una formació musical guardonada per la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió al programa Éxit de TV3 l'any 1998. L'Orquestra
es va crear als 80 i han actuat a tot el territori català amenitzant
amb la seva música tot tipus d�actes festius.
Una orquestra versàtil, amb 4 cantants, que ens oferiran el concert

de festa major i ball de diumenge a la nit amb animació i versions.

Xarivari Blues  de Circ Los.
Dilluns a la tarda, després de l�arrossada, al Camp de tir, gaudirem del
Xarivari Blues, un espectacle potent i divertit per a totes les edats, on quatre
experimentats artistes de circ en una impressionant escenografia i inspirats
en la pel·lícula "The Blues Brothers" ens oferiran malabars, monocicles y
llit elàstic amb equilibris impossibles i vertiginoses acrobàcies amb elegància
i molt d�humor.

Amadeu i Cia
Com és de costum, després de l�arrossada, el grup musical Amadeu
i Cia amenitzarà el ball de dilluns a la tarda. En el ball d�aquest any,
després de l�èxit de l�any passat, inclourem també el carnet de ball,
tal i com es feien servir dècades enrere, per donar-li un toc especial
i familiar al ball de tarda.

Zdzislaw Grygus
Ball amb la música en directe d�acordió i teclats a càrrec del músic
polonès Zdzislaw Grygus.
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Llanarenca de l'any 2015
La Catalina Cañellas
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Tots sabem que amb la Festa Major arriba la tardor, i amb la tardor marxa
l�oreneta.

Doncs ara deixeu-me que us expliqui un conte:

�Hi havia una vegada un poble on hi passava un fet misteriós: foraster que hi
arribava, foraster que desapareixia.

Ningú no sabia on anaven a parar, i els més vells del poble explicaven que sempre
havia passat el mateix.

Tant li feia que el foraster vingués de lluny, com de prop, de l�altra banda del
mar, o de l�oceà; que vingués del poble del costat o de tres pobles més enllà:
fos d�on fos, quan hi arribava se�n perdia el rastre.

Per poder descobrir el misteri, un grup de nens va estar vigilant dies i dies
l�entrada del poble fins que van veure arribar un foraster que semblava que
tenia la intenció de quedar-se. I el van seguir.

No li va costar trobar casa i s�hi va instal·lar de seguida.

L�endemà de la seva arribada, ja a la primera botiga on va entrar el van rebre
amb un -Bon dia, Pasqual- que als nostres investigadors els va donar la clau del
misteri: el foraster havia deixat de ser-ho!�.

I conte contat, ja està explicat, però aquí no s�acaba la història:

Sapigueu que aquest poble del que us parlo bé podria ser Llanars, un poble que
acull i accepta com a llanarenc qualsevol que hi vingui a viure.

I sapigueu que fa temps, en un any igual que aquest, també va arribar la tardor
i amb ella la Festa Major. I encara que també va marxar l�oreneta... ens va arribar...
una senyoreta!

Amics, tinc l�honor d�anunciar-vos que la llanarenca d�aquest any és... la senyoreta
Catalina, que aquest setembre, concretament el dia 14, va fer exactament 50
anys ens va arribar de Mallorca, a l�altra banda del mar.

Enhorabona, Catalina. Enhorabona, senyoreta Catalina!



Festa Major 2015
A continuació, un recull de fotografies per recordar la Festa Major de l'any passat:

Taller de Capgrossos
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Sinforosa
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Pot Petit

Capgrossos i geganta Els Elegants
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Arrossada

Estirada de corda



Futbol casats-solters
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Dansaires 2015



Lola
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NIT D�ESTIU
Nit d�estiu fresca i gemada,
els estels brillen molt fort
sols per fer-nos companyia.

Companyia que tindrem
si els mirem amb alegria,
i acollirem al nostre cor
la brillantor que ens envien,
i nosaltres copsarem
tota la seva energia.

L�energia la tindrem
quan al matí l�alba s�albira,
i s�aixeca matinet
a ajudar-nos a començar el dia.

Nit d�estiu, ja es el matí,
i continuarem el dia
per sentir un aire finet
amb olor de rosa fina.
Rosa fina que ho envaeix tot
amb olor de clavellina.

El vespre torna a arribar,
ens ha marcat una fita,
que es anar a dormir,
acotxadets en el coixí.

LA TERRA DE XAUXA
Xauxa és el país més gran
I bonic per excel·lència,
allà es neda en l�opulència
i de pobres no n�hi han.

Allà no mana ningú
i tothom creu i va recte,
perquè s�acata i respecta
el pensar de cadascú.
Així tots viuen tranquils
i en la més dolça harmonia,
sense crims, ni policia,
ni plets, ni guerres civils.

No es fan quintes ni eleccions;
i, com no hi ha propietaris,
no hi ha advocats, ni notaris,
ni es paguen contribucions.

Allà ningú té la dèria
de treballs per l�interès,

perquè, com no hi ha diners,
no es coneix mai la misèria.

Tothom troba el que demana;
i per comentar a qui es vol,
cada dia surt el sol,
i plou set cops per setmana.

Però la pluja no encaparra;
el dilluns plouen cabrits;
el dimarts, coloms rostits;
el dimecres, botifarra;

el dijous, rets i cotilles;
divendres; fruites i vanos;
dissabte, puros habanos,
i el diumenge, mandonguilles.

Les cases són de torrons;
les parets, de xocolata;
les rieres, d�or i plata;
i el camps, coberts de capons.

Els arbres donen vestits;
les muntanyes, perles riques;
els jardins, flors molt boniques,
i les fonts, vins exquisits.

Allà no s�ha de passar
cap pena de poder viure;
vinga broma, vinga riure;
i menjar bé, i disfrutar.

Així és, que com hi regna
tanta alegria i quietud,
s�hi disfruta una salut
que els metges no hi tenen feina.

I quan ja s�és a la vora
de les portes de la mort,
ve una febre, un atac fort,
i... bona nit i nona hora.

Amb això, sense disbauxa,
si us agrada el que es diu,
aneu a passar un estiu
allà a la terra de Xauxa.

I quan sereu de tornada
d�eix país formós i gai,
com que jo no hi he estat mai...
ja em contareu si us agrada!

És una còpia.



Escola Les Moreres
Els nens i nenes de l�escola Les Moreres � ZER Vall del Ter

us desitgen un bona Festa Major!

27

Us heu parat mai a mirar el cel de Llanars? És blau, net, lluminós, i fins i tot quan
està núvol.

I en una tarda de sol, quan surten els núvols juganers, que fan mil i un dibuix.
Són aquestes coses quotidianes que hem de mirar de gaudir, que ens aportin
pau i tranquil·litat en aquest món de decepcions, de coses negatives, que cada
cop abunden més.

No és més feliç qui més té, sinó qui gaudeix del que té. I això, veïns, és una
realitat, i el que tenim a Llanars, la natura ens ho deixa gaudir.

És una cosa que no costa diners (difícil en els temps que corren) com el somriure
dels veïns, les salutacions amb ganes, quan ens creuem pels nostres carrers.
Que no ens faltin mai!!!

La Carnissera

Dolors Soriano Farres
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Després de l�èxit de l�any passat, on la imaginació va volar pels nostres entorns
naturals, sorgint unes idees molt originals per elaborar uns autèntics muntatges
autòctons, enguany es tornarà a proposar, per a tothom qui vulgui, un concurs
de rams silvestres.

Els premis que es van atorgar l�any passat van ser:

- 1er premi per NATURA SECA de MAITE VIGUERAS

- 2on premi per LA MOIXERA de MARIA BLANCH

- 3er premi per LA TARDOR de DOLORS GUITART

Des de l�Ajuntament i de la Comissió de festes, volem agrair el temps dedicat a
totes les persones que vau participar l�any passat, i a les que hi participareu
aquest any.

2n. Concurs De Rams Silvestres:

Fotografies de l'exposició de l'any passat
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El poble de Llanars des d�una perspectiva molt llunyana

Us estic escrivint des de casa, a una distància de més de 17.000 km que separen Llanars
de la ciutat de Sidney (Austràlia), una ciutat molt bonica, però amb diferències culturals
respecte Catalunya d�una gran magnitud.

Tant és així, que després d�haver viscut uns quants anys en diferents països anglosaxons
(un any al Canadà, sis anys als Estats Units i dos anys a Austràlia) aprens a valorar moltes
de les coses que formen part del teu poble: la seva gent, les seves tradicions, l�arquitectura,
el paisatge, la fauna i flora... I no només a valorar-ho, sinó a veure-ho des d�una altra
perspectiva.

Per exemple, per la majoria de persones d�Estats Units i d�Austràlia, 200 anys són una
eternitat. En canvi, per a nosaltres, són una normalitat ja que tenim patrimonis
arquitectònics a Llanars del segle XII  - com és el cas de l�església romànica de Sant
Esteve. És per això, que tenir el grup de Dansaires de l�Om, que recupera danses tant
antigues i tradicionals catalanes, és tenir un tresor.

Per contrapartida, per nosaltres 200 km ens semblen una eternitat, mentre que pels
australians o americans és ben normal viatjar aquestes distàncies i molt més, de forma
habitual.

Pel que fa a la gastronomia i a la cultura culinària, les diferències també són molt òbvies.
En un món cada vegada més industrialitzat, on les grans cadenes comercials dominen
els mercats, el fet de poder gaudir de productes locals, ecològics i naturals com són els
vegetals collits directament de l�hort, els productes de la matança del porc casolana o
la carn de xai, vedell o poltre d�explotacions locals, tot plegat no té preu!!!

Des del meu punt de vista, els catalans li posem molta més èmfasi en asseure�ns al
voltant de la taula, gaudir del menjar i fer tertúlia i sobretaula que no pas les cultures
anglosaxones.

Finalment, m�agradaria remarcar els avantatges que té viure en un poble petit de
muntanya com és Llanars des del punt de vista de formar part d�una comunitat.

La Festa Major és un clar exemple de participació col·lectiva: l�engalanament de carrers,
activitats a la plaça, al camp del tir, o el ball de nit, on mainada, adults i gent gran
interactuen, canten i ballen plegats. No m�imagino una festa a major a Sidney, ja que hi
ha tanta obsessió amb la seguretat, control i lleis, que no seria possible fer foc a l�exterior
per cuinar una paella o beure alcohol en una zona pública a l�aire lliure sense un permís
especial.

I quelcom que no puc deixar de citar: els comunals. Això sí que és difícil de trobar. Pel
sol fet d�estar empadronat i formar part del poble, disposes del dret de portar el bestiar
a pasturar en un lloc de la comunitat llanarenca. I no només això, i és que el fet de tenir
la llibertat de caminar, de córrer, d�anar amb bici o amb cavall des de la porta de casa
teva i pujar muntanyes, valls i camins durant hores i hores, sense haver de passar per
una propietat privada o haver de pagar un tiquet com pagues a la majoria de Parcs
Nacionals d�Estats Units i Austràlia. Això sí que és sensació de llibertat i vida pura!

Sense allargar-me més, des de Sidney, al costat de la meva família amb la nouvinguda
Tessa, i el grup del Casal Català de Nova Gal·les del Sud, us volem desitjar molt bona
Festa Major 2016.

Albert Solé i Guitart
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La legió invencible

Escric això des de Sant Cugat. Fa sol i calor. I mentre ho escric penso �quin temps
hi deu fer a Llanars?�. Miro l�aplicació del mòbil. Llanars ho tinc a favoritos. Hi
plou.... No m�agrada gaire la pluja. M�estimo molt més el sol i la calor. Diria que
això és l�únic que no m�agrada de Llanars.

A Sant Cugat hi fa molt més bon temps..... Hi estic molt bé aquí, penso. Doncs
si és així, perquè quan m�he de definir dic tinc 46 anys, 2 filles i VISC a Sant Cugat?
Gairebé mai dic SÓC de Sant Cugat.

Diuen que un és d�on ha nascut. Jo diria que un és d�on ha viscut la seva infància.
De petit tot es veu d�una altra manera, el temps passa diferent, no et planteges
que sigui finit. Però el que vius, el que aprens i sobretot qui t�acompanya en
aquesta etapa et queda a dins, com gravat. Passen els anys i un dia qualsevol
estàs a la platja i et ve una olor de crema de sol i de cop el teu cap visualitza
quan l�Elvira ens portava a la piscina de Font Rubí; o quan sento l�olor de la
crema de mans Nivea, sempre penso amb la senyoreta Catalina escampant-se-
la per les mans; i l�olor d�herba seca? És l�olor de la Ginastera, dels padrins, dels
tiets, de quan hi anàvem la Marta i jo a l�estiu a passar vancances amb l�Esteve
i la Dolors.

A qui no li passa que les olors ens transporten? Però no només les olors. Ja fa
uns quants anys la mare ens va dir que havia fet neteja de llibres i papers a casa
i que havíem de triar què volíem llençar i què no? Entre els papers hi vaig trobar
4 fulls arrencats d�una llibreta, engroguits, escrits per mi quan devia tenir posem-
hi 10 anys, amb el títol de La Legió Invencible. Era un escrit amb les normes del
nostre campament, explicant qui vigilava les bicicletes, qui feia guàrdia, qui
s�encarregava de l�aigua, etc. En aquest escrit no hi sortíem tots, segurament
perquè era l�estiu i els d�Espinauga no hi eren. Quan dic tots, em refereixo als
que jugàvem, als de la meva edat i 2 cursos per sota. En Jaume de Cal Forner,
en Quico i la Lourdes de Can Pens, en Josep i la Maria de Can Mianju, en Josep
de Cal Marxant, en Jordi de l�Escon, en Josep Maria Torrens (e.p.d.), en Joan i
la Maria de Can Gadeu, en Gabriel de Ca la Mercè, en Joan i en Ramon de l�Illa i
la Marta i l�Àngela de Ca la Justa.

Vàrem jugar molt. A tot. A futbol, pichichi, mistrac, tatà, a caniques, a super-
raton,... Vàrem fer excursions a La Baga, a la Creu, campaments a sobre Les
Saletes i forts apache a L�Illa.

Angela Vidal`
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Però el que més recordo, més ben dit, del que no me�n recordo és que ens
baralléssim.

En tertúlies entre amics, a vegades explico orgullosa, que quan érem petits,
teníem un amic que tenia problemes a una cama, i que quan triàvem equips, mai
el triàvem ni el primer ni l�últim. Ningú ens ho va haver d�explicar. Ens sortia sol,
perquè ens l�estimàvem i per a nosaltres era un més. Crec que ni ens ho
plantejàvem.

Avui en dia, els afligits pares ens angoixem pel bé dels nostres fills, que tinguin
bons amics, que creixin en un entorn sa, que adquireixin valors com la noblesa,
l�honestedat....

Crec que en Jaume i la Justa varen fer una bona feina amb mi i amb la Marta, a
vegades encara han de treballar una mica, i els hi agraeixo molt. Però també
penso que una part del meu tarannà el dec al lloc on vaig créixer, als meus amics,
al meu col·legi i a la meva mestra, al meu poble i a la seva gent. Que ningú se
n�oblidi! El poble de Llanars va fer una piscina de forma desinteressada, a hores
perdudes, i sobretot, amb una somriure d�orella a orella. O al menys així és com
ho vaig viure jo.

Cadascú dels que jo dic que som �de la Legió Invencible� ha fet el seu camí.
Malauradament, al llarg de tots aquests anys, alguns han perdut el pare, o la
mare, o tots dos, i recordo molt bé on era en el moment que vaig rebre la notícia
de cadascuna d�aquestes pèrdues. I recordo la punxada que vaig sentir. I és
aleshores que te n�adones que els pares i mares dels meus amics, en la mesura
que varen formar part de la meva infància, formaven part de mi.

Llanars ha crescut molt, què us he de dir. Entre que no hi vinc gaire i que sóc
una mica despistada, ja no conec a molta gent. Però suposo que a més d�un
d�aquests nouvinguts els hi deu passar una mica com a mi. Viuen a Llanars, s�hi
han casat, hi han tingut els fills, s�estimen el poble i en tenen cura, però un
raconet del seu cor sap que són d�on varen néixer i créixer.



Casal d'Estiu Llanars 2016
Un any més hem tornat a realitzar al Casal d�estiu

a Llanars. Un casal amb un ventall d�activitats

les quals van dirigides a tots/es els nens i nenes

de la Vall de Camprodon. Es tracta d�un casal

adaptat a les necessitats dels pares i mares on

els nens/es puguin gaudir al màxim d�aquests

dos mesos d�estiu. Ha estat un any en el que

hem pogut assaborir un munt d�activitats: hem

fet excursions a les fonts i a la Creueta,

manualitats, taller de costura, � tot un seguit

d�activitats amb la finalitat de que els nens/es

gaudeixin al màxim i aprenguin de les activitats.

Volem que el casal sigui un punt de referència

en què totes les generacions hi puguin participar

aportant els seus aprenentatges i coneixements

per tal de poder enriquir més els nens i nenes.

Esperem poder millorar cada dia més aquest

Casal d�estiu.
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Ajuntament
de Llanars

Comissió
de Festes
de Llanars

Agraïments:

- A totes les persones, entitats, grups,... del poble que col·laboren amb molta il·lusió
abans i durant la Festa Major; i als que organitzen un acte durant la mateixa.

- A totes les empreses, entitats i persones que han col·laborat de manera material o
econòmica, ajudant a fer la Festa més lluïda.

- Tant els Llanarencs com a les persones de la resta de la comarca, amics i familiars, us
estem molt agraïts per assistir als actes de la Festa Major. Això fa que la Comissió de
festes segueixi tenint ganes de continuar organitzant festes com aquestes. La Comissió
de festes gaudeix i està contenta de veure com les persones s�ho passen bé.

- Des d�aquí animem a totes les Associacions i Comissions de festes de tots els pobles
perquè segueixin endavant, treballant i fer el possible perquè les festes no decaiguin.
Ànims a tots!!!

Moltes gràcies i us esperem l'any vinent.

Visca la Festa Major i visca LLANARS!!!

Organitza: Comissió de Festes de Llanars
Agraïment a tots els col·laboradors i a l'excel·lentíssim Ajuntament de Llanars
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Foto: Josep Mª Buxasas


