CRÒNICA DEL COLLSACABRA
CANTONIGRÒS
Festa per a la gent gran
La tradicional festa per a la gent gran del poble
tingué lloc el dia 19 de juny; començà amb una
missa a l’església seguida d’un dinar a Cal Carreter. A la tarda se’ls va oferir un concert a càrrec
de “Grup de Gospel Maisomtots”.
Festival Internacional de Música de Cantonigròs
Com cada any, a mitjan juliol tingué lloc l’edició
número XXIII i com sempre va ser un èxit tant
de concursants com de públic. El jurat de música estava format per: Jordi Colomer, Jordi Maluquer, Francesc Busquets, Petr Pálka, Thrassos
Cavouras, Andrea Angelini, Carles Gumí, Òscar
Boada i Enriqueta Anglada, i el de dansa per: José
de Udaeta, Ria Schneider, Narendra S. Kotiyan i
Josep Mas Pineda.
Els guanyadors ven ser :
Cors mixtos: The Bialystok Technical University
choir de Polònia. Cors infantils: Riga ist music school choir de Letònia. Cors femenins: Miyagi daisan
Joshi del Japó. Cors mixtos, masculins o femenins
de música popular: Christophorus-kantorei d’Alemanya.
Grups de danses: Compagnia folkloristica Herbessus, d’Itàlia.

Nomenament de Joan Triadú com a ﬁll adoptiu
El 24 de setembre Joan Triadù i Font va ser nomenat ﬁll adoptiu de Cantonigròs. L’acte va tenir lloc a l’església parroquial i va constar d’una
presentació i de l’oferiment d’una orquídia d’or a
l’homenatjat; a continuació es va visitar, a l’ediﬁci
polivalent (antiga escola parroquial), una interessant exposició d’orquídies autòctones del Cabrerès. Tot seguit, es va cloure l’acte amb un refrigeri.
4a. Fira del Llibre de Muntanya
La 4a. edició de la Fira del Llibre de Muntanya va
tenir lloc el passat 8 i 9 d’octubre al poble de Cantonigròs. Amb aquesta edició es tanca un cicle
iniciat l’any 2002 a Tavertet i que ha passat pels
diferents pobles del Collsacabra: l’Esquirol l’any
2003, Rupit l’any 2004 i enguany, Cantonigròs.
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Hble. Sr.
Salvador Milà i Solsona, va presidir la inauguració
oﬁcial i acte seguit el president d’honor de la Fira,
Dr. Martí Boada i Juncà va fer una conferència magistral sobre el tema “Muntanyisme i conservació
de les muntanyes”, que va acabar amb un actiu col.
loqui entre els assistents. El lema de la Fira era la
conservació de les muntanyes i sobre aquest tema
van tractar les conferències i taules rodones que es
van fer. Cal destacar que la Universitat de Vic va organitzar una conferència sobre els ocells del Collsacabra i bàsicament sobre els resultats de la recerca

Un veí de Tavert anònim
que col·labora.
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Un aspecte de la celebració de la 4a Fira del
Llibre de Muntanya a
Cantonigròs el passat
mes d’octubre.
Foto: Anna Borbonet
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per a l’obra: Atles d’ocells nidiﬁcadors de Catalunya.
Com cada any, es van fer un audiovisual de caràcter muntanyenc a càrrec de l’alpinista Nil
Boigas i la pel·lícula sobre l’escalada “Hotel via
Venus Salt de Sallent” de l’Albert Arderiu. L’activitat de lleure es va veure animada per l’assistència del Geganters dels pobles del Collsacabra
i per les instal·lacions del circuit d’aventura en
què s’utilitzaven els arbres; també es van oferir al públic 8 exposicions relacionades amb la
muntanya, entre les quals cal destacar l’exposició commemorativa del cinquantenari de la
creació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici. Tampoc hi va faltar un espectacle per a infants, el globus captiu, les rondalles
en el recinte de la Fira i un conta-contes per a
adults. Com a novetat es va fer un concurs de
Fotograﬁa digital. En la vessant esportiva, destaquem: la 3a. Cursa d’orientació organitzada per
la Unió Excursionista de Vic i homologada per la

Federació Catalana de Curses, i els itineraris de
caminada per les rodalies de Cantonigròs, que
van ser senyalitzats per membres del Centre Excursionista Esquirol.
Entre els diversos llibres que es van presentar, destaquem l’obra Collsacabra 1900-2000,
fruit de la iniciativa de l’Associació Amics de
Tavertet, que constitueix un important recull
de fotograﬁes amb el conseqüent estudi etnològic, en el qual ha treballat un equip de prestigiosos professionals. Al ﬁnal de l’acte, “Embotits Colom” va oferir un abundós aperitiu.
La cloenda, diumenge a la tarda, va anar a càrrec
del Director General d’Arquitectura i Paisatge del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Sr. Joan Granyet Solé. Destaquem la collaboració en aquest acte de l’Associació de Veïns
de Cantonigròs amb la lectura de textos a càrrec
de Lurdes Planes i Sant-romà “El paisatge del
Collsacabra a través dels nostres escriptors”, que
pel seu interès hem publicat en aquest número.
Segons ens informa l’equip organitzador de la Fira, ara és el moment d’iniciar una reﬂexió interna
per a millorar algunes de les qüestions plantejades durant aquests quatre anys i mirant cap a un
futur. El resultat de l’enquesta que es va fer entre
els participants, ha donat com a conclusió que la
Fira té bona salut i està ben encaminada i que cal
continuar fent-la anualment. L’organització de la
Fira també ens demana que des d’aquestes pàgines agraïm l’esforç i el bon fer dels més de 40 voluntaris, que van ajudar al èxit de la Fira, també
agraïm la cessió dels terrenys per l’organització
del Festival de Música de Cantonigròs, així com
la col·laboració, de diverses maneres, de veïns i

associacions, i en especial dels que van posar a
la disposició de la Fira els seus locals.
150 aniversari de la parròquia
El dia 15 d’octubre, amb un alegre repic de campanes començava la celebració del 150è aniversari
de la creació de la parròquia. L’endemà el senyor
bisbe Romà Casanova va celebrar una missa solemne i a continuació es va inaugurar una exposició de fotograﬁes, antigues i modernes, del poble
i la seva gent. L’exposició, muntada per Carles
Comella, va tenir un gran nombre de visitants a
causa del seu indiscutible interès.
La secció infantil de l’Esbart Juvenil del Castell de
Tona va fer les delícies de tots amb la seva actuació. Va acabar la festa amb un piscolabis amenitzat per un acompanyament musical a càrrec de
Guillem Roma i Arnau Jordà.

Com a novetat, enguany es va decidir que a partir
d’ara el pregó de la festa el farien les entitats del
poble; així aquest any la coral Lorelei ha estat la
primera. També cal dir que en aquesta edició la
tradicional exhibició de quads i motos que es feia
al camp de futbol es va canviar per una exhibició
de mini pocket bikes, a la plaça de Quirze Parés. El
dia 17 hi va haver el ﬁ de festa amb els Diables
de Granollers, que van protagonitzar el Correfoc;
aquest any els focs d’artiﬁci, que es fan al campanar
de l’església, es van completar amb l’encesa d’una
espectacular ﬁgura que representava un esquirol.

L’ESQUIROL

Trobada de cotxes antics
El dia 20 de novembre va tenir lloc la trobada de
cotxes antics d’arreu de Catalunya.
Els cotxes clàssics de totes les marques i models estaven exposats davant de l’Ajuntament; s’hi podia
veure des del mític 600 ﬁns el Rolls-Royce de luxe.
Varen concentrar-s’hi una cinquantena de cotxes.

Festa Major
Com cada any, la Festa Major es va celebrar els dies 12 al 17 d’agost amb una gran varietat d’actes.

Catequesi per a adults
A principis de novembre es va iniciar un curset de
catequesi per a adults a la sala de la rectoria. Les
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xerrades tenen lloc els dimarts, van a càrrec del
rector mossèn Jesús Silvestre i s’hi parla de temes
d’actualitat des d’un vessant cristià.
Curset de sardanes
Durant el mes d’octubre i ﬁns el 26 de novembre, cada dissabte a la tarda, s’ha fet un curset
per a tothom que volgués aprendre o perfeccionar
el coneixement pràctic de la nostra dansa. Una
vintena de persones de totes les edats hi varen assistir. Com a cloenda, el dia 26 a les 6 de la tarda
es va fer un concert i ballada de sardanes a càrrec
de la Cobla Rossinyolets.

RUPIT

Benedicció dels cotxes a
Tavertet.
Foto: Jordi Gumí
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Nova junta del Centre Parroquial i Cultural
El passat 11 de novembre va tenir lloc l’assemblea general del Centre Parroquial i Cultural de
Rupit i entre els diferents punts que es van tractar a l’ordre del dia hi havia la renovació de la
junta directiva. Aquesta va quedar constituïda
de la següent manera:
President: Joan Colom
Vicepresident: Joan Codinach
Secretari: Manel Prades
Tresorera: Teresa Orgals
Vocal permanent: mossèn Josep Castanyer
Vocals: Dolors Camps, Montserrat Balmes, Josep
Heras, Victòria Fernández

Festa Major de Pruit
El dia de Sant Andreu va tenir lloc la Festa Major.
Després de l’oﬁci va haver-hi una ballada de sardanes a cura de la cobla Principal d’Olot, acabant
amb un refrigeri popular. Enguany l’assistència
fou molt nombrosa.

TAVERTET
Festa de Sant Cristòfol
El 10 de juliol, com cada any, es va fer la tradicional
benedicció de cotxes que va coincidir amb la trobada de motos i cotxes clàssics organitzada per D.A.R.
Enguany es varen reunir 90 vehicles i 140 participants als quals se’ls va oferir un bon esmorzar de
forquilla. Es van donar dues copes pel dos vehicles
més ben conservats: una moto DKW dels anys 40 i
un Fiat 1100 de 6 cilindres de ﬁnals del anys 30. Tots
els participants van rebre un record de la trobada.

V Concurs de Pintura Ràpida
El dia 17 de setembre va tenir lloc la cinquena edició
d’aquest concurs amb una assistència de 57 participants que varen optar a 13 premis per a adults, 3
de juvenils i 3 d’infantils. Els tres primers premis per
a adults foren: 1r. Ricard Terraza Llastarri, 2n. Joan
Josep Català Paysan, 3r. Néstor Sanchiz Guerrero.
El premis infantils van ser: 1r. Aina Torrent Villagrasa,
2n. Ainoha Sevilla Rodoreda, 3r. Marina Riera Rodoreda. A la categoria juvenil no hi participà ningú.

Alguns dels concursants
del concurs de Pintura
Ràpida, a Tavertet.
Foto: Jordi Gumí

Taller d’aquarel·la
Els dies 8 al 12 d’agost va tenir lloc un taller pràctic de pintura a l’aquarel·la sota la direcció de Roger Parris.

Un moment de l’activitat
del taller d’aquarel·la.
Foto: Jordi Gumí

Curs de gravat
Com anys anteriors, en Carles Vergés va dirigir el
ja tradicional curs de gravat del dia 8 al 12 d’agost
amb una bona assistència de gent de Tavertet i
d’altres indrets de la comarca.
Observant els treballs realitzats pels alumnes del
curs de gravat.
Foto: Jordi Gumí

Castanyada 2005
Va començar amb una excursió popular a Montdois a cercar castanyes. El diumenge 30 va fer-se
un taller de panellets a càrrec de Fabià Contreras
del restaurant Faves Comptades. D’altra banda,
la festa de la vigília de Tots Sants va tenir un gran
èxit de públic i vàrem comptar amb la presència
d’en Toni Molina, l’alcalde, en plena recuperació del greu accident que va patir.
Curs de sardanes i ball de saló
L’Ajuntament ha organitzat un curs de sardanes

i ball de saló sota la direcció de Natàlia Vilella i
Ramon Camps respectivament, tots els dissabtes
de 7 a 8.30 ﬁns a la primavera de 2006.

can colom
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