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A

Figueres cada any vivim el mes de setembre de
forma molt intensa. Amb activitats com el Festival
Acústica, la Mostra del Vi de l’Empordà o els actes
relacionats amb la Diada Nacional de Catalunya que
omplen els carrers i places de milers de ciutadans.
Enguany estem d’enhorabona perquè tancarem el
mes amb un acte que ens omple d’orgull i que estem contents d’acollir: l’elecció de la pubilla
i l’hereu de Catalunya 2010.
Ha passat poc temps, només tres anys, quan des del Govern municipal vam recuperar
l’elecció de la Pubilla i Hereu de Figueres amb el convenciment que l’impuls a les tradicions
catalanes en l’àmbit local era una de les accions necessàries que la capital de l’Alt Empordà
no podia deixar passar.

Dies després de la Diada Nacional de Catalunya, encara amb el record de les moltes
senyeres que engalanaven els balcons i edificis, Figueres ja ho té tot enllestit per l’arribada
de les pubilles i hereus d’arreu del país. Seran dos dies, 25 i 26 de setembre, en què La
Rambla –escenari per definició dels actes importants a casa nostra– es convertirà en punt
neuràlgic del pubillatge català, compaginant la pròpia elecció de la Pubilla i Hereu de Catalunya d’aquest any, amb visites guiades per la ciutat, exposicions i una gran diversitat d’actes
lúdics i culturals.

Agraint als amics i amigues del Foment de les Tradicions Catalanes la tria de Figueres per
acollir aquest important certamen, només em queda donar la benvinguda a les noies i nois
que, amb les seves famílies i amics, han treballat i treballen per mantenir vives les nostres
tradicions i contribuir a fer créixer el nostre país, que hem de procurar que sigui conegut
arreu del món per a la seva modernitat, però també pel seu arrelament a les tradicions i
costums populars.
Benvinguts, visca el pubillatge, visca Figueres i visca Catalunya!

Santi Vila i Vicente
Alcalde de Figueres
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A

quest any 2010, el Certamen de l’Elecció de la
Pubilla i l’Hereu de Catalunya, ens porta fins a la
comarca de l’Alt Empordà, i concretament a la seva
capital, Figueres.
La ciutat de Figueres gaudeix d'una situació privilegiada,
a la cruïlla de la principal via de comunicació que va de
Barcelona al Rosselló i França, i de la ruta que condueix de la costa empordanesa a l'interior del prepirineu. Aquesta situació l'ha convertit, des d'antic, en un punt de trobada
i d'aturada de viatgers, menestrals i comerciants de tota mena.
Doncs aquí ens trobàrem nosaltres, la gent del pubillatge de tot el país, per elegir aquells
joves que representaran els valors tradicionals i populars de la nostra cultura, pubilles i
hereus que no s’acomplexen d’estimar i defensar Catalunya.
El repte és celebrar la 30a edició del certamen de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de
Catalunya i de les quatre circumscripcions catalanes. No hi ha dubte que ho aconseguirem, per què al darrere hi ha la junta del Foment que treballa dur i desinteressadament
per tal que tot surti bé, una ciutat que des del primer dia s’hi ha abocat plenament i ens
ha facilitat la tasca, i un pubillatge entregat i amb ganes de participar.
Agrair la feina que porten a terme els nois i les noies que agafen el compromís de ser
pubilles i hereus dels seus pobles i que arriben aquí amb la il·lusió de poder representar
el seu país portant una banda i una faixa nacional. Dir -los que tots i totes estan capacitats per fer-ho, només han de posar-hi ganes i estimació per la cultura catalana i per
sobre de tot, estimació per CATALUNYA.
Tanmateix, felicitar la Júlia Giner, l’Aleix Gorchs, la Laura Massegú, l’Albert Rodríguez,
la Laura Figueras, en Jordi Colobrans, la Sònia Carmona i l’Albert Miró, que aquest any
han estat els nostres representants, moltes gràcies per la vostra entrega
El nostre més sincer agraïment a l’Ajuntament de Figueres, al seu alcalde, equip de govern
i la resta de regidors, per la seva implicació i recolzament. Sense aquesta participació de
les institucions no seria possible la celebració de la festa.
Per finalitzar, repetir la crida que feia l’any passat a tots aquells que estimeu el món del
pubillatge, no deixeu passar l’oportunitat de participar en la nostra festa, de conèixer
una ciutat com Figueres, amb una àmplia oferta turística i cultural, i gaudir d’un cap de
setmana de reivindicació i afirmació del nostre sentiment com a nació.
Us esperem a Figueres,
VISCA EL PUBILLATGE i VISCA CATALUNYA
Josep Maria Matamoros i Carrasco

President del Foment de les Tradicions Catalanes
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Amics i amigues,
La capital de l’Alt Empordà acull enguany la Proclamació de l’Hereu i la Pubilla de Catalunya 2010 i, en
conseqüència, el comiat de les pubilles i els hereus que
al llarg dels darrers dotze mesos han representat el
pubillatge de títol nacional.
Els membres de la Junta del Foment de les Tradicions Catalanes volem aprofitar aquestes
ratlles per agrair als nostres hereus i pubilles l’esforç i la dedicació que al llarg d’aquests
365 dies han dut a terme tot representant aquesta entitat i el pubillatge del país.
I és que ser representant de títol nacional comporta uns drets i uns deures que no es
poden obviar. Evidentment és un orgull personal i col·lectiu, un privilegi del qual només
en poden gaudir uns quants, una oportunitat de creixement i coneixement i, en definitiva, una experiència vital irrepetible. Per altre costat, però, no cal oblidar que tots els
reptes demanen esforç i temps, dedicació i responsabilitat, compromís i sacrifici.
El 2009 no ha estat una excepció. La Junta del Foment de les Tradicions Catalanes hem
pogut compartir, i gaudir, amb els nois i noies que al llarg d’aquest any ens han representat. Júlia, Aleix, Laura, Albert, Laura, Jordi, Sònia i Albert moltes gràcies per la vostra
feina i la vostra il·lusió, esperem que us emporteu un bon record del vostre any de pubillatge nacional i que, per sempre, continueu essent ambaixadors d’aquesta tradició tant
genuïnament catalana.
Alguns membres d’aquesta Junta ja portem anys en aquest món, ens hi vàrem endinsar
tot acompanyant els nostres fills i filles o els nostres representants locals i alguns també
hem tingut la sort d’haver lluït bandes i faixes en el passat. A tots, però, ens ha captivat
el mateix: la capacitat del pubillatge d’unir gent d’edats, territoris i estils tan diferents,
l’oportunitat de conèixer el país, la seva gent i les seves tradicions. Des del Foment de
les Tradicions Catalanes ens sentim orgullosos de poder contribuir, juntament amb molta
altra gent i entitats, a mantenir viva la cultura catalana, que amb el seu ric llegat de costums i tradicions ens agermana com a poble.
Les generacions van canviant, i amb elles els perfils dels joves que ens representen. I
aquest és un dels grans tresors del pubillatge: mantenir les tradicions dels nostres avantpassats mitjançant el protagonisme del nostres joves d’avui. Us joves compromesos amb
els seus pobles i el seu país, amb uns ideals i un somni col·lectiu.
Per tots aquest motius, aquesta Junta continuarà treballant des de la modèstia i la voluntarietat perquè el pubillatge es mantingui viu en les nostres viles, perquè els joves trobin
també en el pubillatge una forma més de comprometre’s, participar i créixer. I en definitiva, perquè Catalunya sigui el dia de demà una mica més “rica i plena”.
Foment de les
Tradicions Catalanes
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masetplana és l’oli de Garriguella
l’oli de l’Empordà, l’oli de qualitat

VINS I OLIS
Paratges Pedreguers, s/n
Tel. 34 972 505 455 - 972 530 090
17780 GARRIGUELLA
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Júlia Giner Joaquin
Gironella

Com resumir en poques paraules què ha
esdevingut un any com a pubilla de Catalunya? Certament resulta difícil plasmar en
un paper la importància d’aquests mesos i
la influència que han tingut en mi.

Dos anys enrere em presentava a pubilla
del meu poble, Gironella, sense saber exactament en què consistiria la meva tasca i amb algun prejudici formulat sobre el pubillatge i tot el que això comportava. Poc en queden d’aquelles incerteses i dubtes avui
que m’acomiado dels meus companys amb l’absoluta certesa d’haver entès el vertader
significat del pubillatge.

Ser pubilla, ja sigui del teu poble o del teu país, no és més que treballar d’una manera
particular en la fomentació d’una tradició tan catalana com és la de la figura de la pubilla.
És evident, però, que portar un vestit no representa la cultura de Catalunya, ni molt
menys. Nosaltres formem part d’un col·lectiu on les persones lluiten dia rere dia perquè
el nostre país sigui reconegut com a tal d’una vegada per totes.

Nosaltres, joves de totes les contrades, ens vestim amb el vestit tradicional del nostre
país amb dues idees al cap: aquella que ens recorda qui vàrem ser en un passat, sent
fidels a la nostra història, i una altra idea ben diferent però íntimament relacionada
que ens alerta que cal treballar fortament i amb vehemència per aconseguir la nostra
fita i esdevenir tot el que volem ser en un futur.

Portar la banda de pubilla de Catalunya ha contribuït, d’alguna manera, en la meva
pròpia realització personal reforçant el sentiment d’orgull per la nostra terra que ja
tenia arrelat. Naturalment això ha estat possible gràcies a la feina de molta gent,
sobretot la dels meus companys, amb qui m’he sentit identificada en tot moment en la
lluita pel nostre país. Perquè a cap de nosaltres ens fa vergonya anar vestits de manera
tradicional, a cap ens fa recança parlar el català, a cap ens incomoda dir amb veu ben
clara i forta que som catalans.

Seria molt egoista per part meva i dels meus companys no voler passar el relleu a una
nova generació i privar noves persones d’experiències tant gratificants com les que nosaltres hem tingut el plaer de viure. Així doncs, amb una felicitat indescriptible, i una
certa nostàlgia dins meu, passaré la banda a una nova jove que comparteixi amb mi l’esperit de lluita i responsabilitat i, sobretot, l’amor que sento per Catalunya.
Visca el pubillatge i visca Catalunya lliure!

Júlia Giner Joaquin
Pubilla de Catalunya 2009

7

Aleix Gorchs Rovira
Seva

Durant tot un any he intentat explicar en
paraules què era el que sentia per Catalunya
i quines eren les eines que el pubillatge feia
servir: fortalesa, pluralitat, influència,
paciència, viatjar, seny, rauxa, coratge, justícia, decisió, fer-se gran, unió, emoció,
joves, entre d’altres. I no vaig errat si
afirmo que això és ben cert, totes aquestes paraules i tots els sentiments que comporten
han fet que aquest any de pubillatge a nivell de títol nacional sigui únic i, per suposat,
irrepetible. Ja que tinc la possibilitat que les meves paraules quedin gravades en un
paper per la posteritat, vull felicitar- vos i donar-vos les gràcies per demostrar a aquest
país i a la resta de la gent que els joves catalans som uns joves amb empenta i ganes de
tirar un país endavant.
Han estat moltes sortides, molts quilòmetres i molta gent, però amb un any de bagatge
te n’adones que les més de 50 sortides, les més de 200 persones noves que has conegut
i els més de no sé quants quilòmetres que has fet compensen per haver gaudit d’aquesta
experiència que et marca i, personalment, m’ha fet evolucionar com a persona i m’ha
ajudat a reafirmar que totes les persones tenen els seus colors i els seus matisos però que
juntes i barrejades sense cap mena de prejudici creen una fusió amb una força que mai
s’hauria pogut imaginar.
Avui, dia 26 de setembre de 2010, es tanca el teló per nosaltres vuit, es tanca el teló per
la Júlia, les dues Laura, la Sònia, els dos Albert, en Jordi i per mi. Fi de l’acte. En els nostres rostres es dibuixen somriures com si d’un final d’obra de teatre es tractés on la
pena d’haver finalitzat l’obra en la qual hem gaudit és molt inferior al goig que dóna
haver- l a acabat satisfactòriament. Avui també, com es va dir el dia de la nostra elecció,
toca fer balanç, un balanç crític on hem de jutjar la feina feta i la que queda per fer.
Queda molt per fer, el pubillatge només és una petita escala a l’ascens que hem de fer
pel catalanisme, per això us encoratjo a continuar treballant per la nostra terra i
endinsar-nos cada vegada més en el teixit associatiu català. Hem de seguir lluitant i
cridant pel que és nostre i no ens hem d’avergonyir mai de qui som.
Gràcies a tots, de tot cor, per fer que un any sigui una autèntica revolució a la meva vida.
S’apaguen els llums, el teló es tanca. Toca canvi de protagonistes.
VISCA EL PUBILLATGE I VISCA CATALUNYA LLIURE!

Aleix Gorchs Rovira
Hereu de Catalunya 2009
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Hereu i pubilla
de les comaques barcelonines

Som joves a qui durant el transcurs de la vida ens agrada estar compromesos, vinculats i associats a diferents entitats i moviments que experimenti el nostre país, Catalunya. Som joves que volem ocupar cada segon
de les nostres vides per tal de sentir-nos realitzats i integrats en la nació
on vivim i que estimem, Catalunya. Som joves que no creiem que perdem
el temps treballant i apostant per la terra que ens ha vist néixer i créixer,
Catalunya. Som joves que tot i escoltar que fem la feina en va, tirem endavant i seguim preservant el que un dia ens van inculcar, Catalunya.
Estimem el que és nostre i que, per sobre de tot, ens identifica com a nació:
una terra amb indrets i paisatges únics, una llengua pròpia i unes tradicions envejades arreu del món.
Fa un any, i després que els nostres pobles ens obrissin les portes del pubillatge, se’ns va donar l’oportunitat de dur una banda i una faixa daurades,
Laura Massegú Serra
coneixent la responsabilitat que això comportava. Teníem un nou any per
Tordera
endavant, un nou repte carregat de compromís amb la nostra cultura i la
nostra terra. Un projecte il·lusionant que vam afrontar amb moltes ganes
junt amb els nostres companys i del qual sempre en guardarem records
Albert Rodríguez Bueno
inesborrables: somriures, abraçades, fotos, converses, viatges, llàgrimes,
Súria
cançons... Tots els moments d’aquest darrer any perduraran per sempre a
la banda i a la faixa de pubilla i hereu de les comarques barcelonines 2009,
aquell preuat tresor, el que havien de cuidar i defensar, i que avui necessita uns nous guardians.
Marxem del pubillatge amb el cap ben alt, després d’haver fet tot el que estava a les nostres mans
per promocionar-lo i fer-lo gran arreu del territori català. Però tenim 21 anys i tota una vida per
endavant. Si durant aquest temps hem defensat Catalunya des del pubillatge, com a batec més
fort, ara ho farem des d’altres àmbits de la societat, perquè sabem que en temps difícils com els
d’ara, toca seguir treballant i vincular-se a entitats, associacions i moviments de caire catalanista
i que treballin tant per la nostra terra com per la seva gent, cadascun d’ells, ciutadans de Catalunya. El nostre país necessita tot i més. Estarem encantats de treballar-hi per així seguir fent gran
aquesta petita nació on vivim: Catalunya. Nació que cal puntualitzar, ha patit molt i ara s’està realçant gràcies a totes aquelles persones que creuen que podrem arribar a ser el que érem, és hora que
entre tots la fem més viva!
Malgrat que sovint pensem que som autosuficients i que sols podríem coronar el pic més alt o
baixar a la vall més profunda, durant el transcurs de la vida, durant el nostre dia a dia i a cada pas
que fem, són moltes les persones que fan possible que cada pas no sigui interromput per un altre
de més curt. Per això, ens agradaria agrair conjuntament a totes aquelles persones que han fet possible aquest any de pubillatge com a representants de títol nacional. D’una banda, als ajuntaments
dels nostres pobles, Súria i Tordera, així com a la gent que sortida rere sortida participaven en els
actes. De l’altra, a totes les persones que formen aquest ja gran i expansiu moviment, com és el pubillatge, al Foment de les Tradicions Catalanes i a cadascun dels pobles que en formen part. No
podríem passar per alt, tampoc, a tots i cadascun dels companys que hem anat coneixent i amb qui
hem compartint moments.
Esperem que algun dia ens tornem a retrobar! Moltes gràcies!

Laura Massegú i Serra, pubilla de les comarques barcelonines 2009
Albert Rodríguez i Bueno, hereu de les comarques barcelonines 2009
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Hereu i pubilla
de les comaques gironines

Després d’un any d’experiències, viatges, aprenentatge, amistats,
entre moltes altres vivències, ens toca parlar sobre aquesta etapa
de les nostres vides, on el pubillatge ha pres un paper molt important.
Des de les comarques gironines, ens agradaria fer-vos saber el rol
agafat en aquest món.
Com ja vam dir des del primer dia, creiem que una faixa o una
banda no és un simple tribut a la persona o un esgraó més de protagonisme, sinó que és una empenta a la lluita per la conservació
d’una de les moltes tradicions del nostre país, atorgant, així, una
responsabilitat que no només es basa en assistir a trobades, sinó
que va molt més enllà.
Laura Figueras Marès
Com que els dos formem part de la mateixa comarca, la Garrotxa,
hem invertit les nostres hores de treball principalment aquí, per
Les Planes d'Hostoles
així potenciar-hi la figura de l’hereu i la pubilla, i el pubillatge en
general.
Jordi Colobrans Farrès
A la Garrotxa, el pubillatge és molt viu. Cada any reunim una cinSanta Pau
quantena de representants repartits en pobles i barris d’Olot, però
fins ara, aquests no disposaven de la informació, de les ganes i/o
del suport de les seves entitats per poder sortir i conèixer com es viu aquesta tradició
a la resta del territori català.
El nostre propòsit ha estat canviar aquest mal hàbit. Per aquest motiu ens hi hem involucrat i hem actuat de la següent manera:
Hem organitzat una reunió amb l’entitat que gestiona el pubillatge garrotxí, el CIT,
juntament amb els representants de pobles i barris. En aquesta reunió es va parlar, a
grans trets, del color de les bandes i faixes, de la necessitat de proclamar un pubilla de
la capital, Olot, com també de la intenció que els hereus i pubilles de la comarca coneguin el pubillatge de tot Catalunya.
Des del nostre punt de vista creiem que properament hi haurà canvis, ja que tenim el
suport de força representants, però el que sí podem dir, és que el que ja hem aconseguit que és aquest any celebrin quatre trobades a la Garrotxa i una cinquena ja està
programada pel març del proper any, i lluir també de la participació de quatre representants garrotxins al certamen d’Hereu i Pubilla de Catalunya.
Tenim clar que l’etapa d’hereu i pubilla se’ns acaba, però el que també tenim clar és
que ara ens toca seguir lluitant per allò que nosaltres hem gaudit durant aquest any i així
poder oferir, esperem que en un futur no molt llunyà, l’oportunitat que nosaltres hem
tingut a tot hereu i pubilla de les nostres terres.
El pubillatge ha estat una lluita que hem fet amb ganes i il·lusió, sabem que encara ens
queda molt camí per fer, però tenim molt clar allò que defensem i creiem que és de
nivell transcendental seguir amb la lluita, una lluita que ens identifica com el que som,
que ens obre nous móns i noves amistats, una lluita que ens fa aprendre i créixer com
a persones, però sobretot un lluita que ens aporta felicitat.
Laura Figueres Marès, pubilla de les comarques gironines 2009
Jordi Colobrans Farrès, hereu de les comarques gironines 2009
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Hereu i pubilla
de les comaques tarragonines
– Sònia, aquí hi ha molta gent!
– Tens raó, i tothom està nerviós, emocionat.
– Per què deu ser?

Sembla ahir mateix que manteníem aquesta
conversa. Era dissabte 26 de setembre de 2009
al matí, davant l’ajuntament de Sant Pol de
Mar, ja fa gairebé un any, qui ho diria?
Vam arribar tots dos junts a la localitat que ens
obriria les portes a un nou món; estàvem sorpresos, no coneixíem res ni ningú, hi havia
pubilles i hereus pertot arreu. Sembla ara
mateix que estàvem asseguts l’un al costat de l’altre, bocabadats, esperant escoltar
qui serien els nous representants de Catalunya, juntament amb els de les seves
demarcacions.
El primer de tots va ser l’hereu de les comarques gironines, en Jordi, i seguidament li tocava a la pubilla de les comarques tarragonines. –Sònia Carmona– va
sentir-se ben fort i, sense evitar-ho, ens vam abraçar tan fort com vam poder. Tot
just pujar i li tocava a l’hereu de les comarques tarragonines –Albert Miró-. Les llàgrimes d’il·lusió ja eren presents, i vam tornar-nos a abraçar, encara més fort que
abans. Allò era un somni? Què estava passant?
Perplexos, entre petons, pins i un inesperat discurs, se’ns acabaven d’obrir les
portes a un nou món, a una nova etapa en la nostra vida del tot desconeguda per
nosaltres, però tot feia pensar que seria del tot impressionant per nosaltres; havia
arribat l’hora de començar a conèixer el pubillatge.
Des d’aquell dia, hem conegut gent magnífica que lluita per uns objectius comuns,
hem fet amics; el pubillatge també ens ha permès conèixer una bona pila de poblets
fins aleshores desconeguts per nosaltres. Però el més important de tot és que ens
ha fet sentir més catalans que mai i ens ha ajudat a conèixer millor el nostre país.
Durant aquest any ens hem adonat que la majoria de pobles de les comarques barcelonines i gironines viuen aquest món d’una manera molt més activa i participativa, ajudant d’aquesta manera, a establir lligams entre uns pobles i altres. És per
això pel que nosaltres hem intentat lluitar, perquè el pubillatge, a les comarques
tarragonines, prengui força.
Ara doncs, per finalitzar, només ens resta felicitar el Foment de les Tradicions
Catalanes per la seva feina entorn la cultura catalana i donar-los les més sinceres
gràcies per l’experiència que ens han brindat. També a tots els companys que ens
han fet costat en tot moment.
Sònia Carmona i Juan, pubilla de les comarques tarragonines 2009
Albert Miró i Mola, hereu de les comarques tarragonines 2009

11

Visita al Parlament
de Catalunya

Com cada any es va dur a terme una de les trobades més protocol·làries i alhora més interessants pels hereus i pubilles de Catalunya, on es
van desplaçar fins a la ciutat comtal, concretament al parc de la Ciutadella, per fer una visita
al Parlament de Catalunya amb la recepció del
seu president, el Molt Honorable Sr. Ernest
Benach.
Tot i ser un dia entre setmana, dimarts 16 de
març de 2010, hi van assistir una seixantena de
representants i juntament amb les seves famílies quasi van emplenar el saló de sessions.
L’objectiu de la trobada, com molt bé va dir la
nostra pubilla de Catalunya és el de “trobar
aquell reconeixement que tant ens falta des de
les institucions que governen el nostre país, ja
que som una part important de les tradicions
catalanes i per això creiem que el suport al
pubillatge per part d’aquests ha de ser incondicional.”
Benach, va animar el pubillatge a seguir amb
l’actitud activa de defensa a les tradicions i la
cultura i va remarcar que és molt important
que col·lectius com aquest segueixin apostant
per la conservació de les nostres arrels.
El president del Foment de les Tradicions
Catalanes també va fer l’entrega d’una ceràmica, amb l’emblema de l’elecció de l’hereu i
la pubilla de Catalunya a Sant Pol de Mar.
En acabar l’acte tots els hereus i pubilles varen
rebre el pin del Parlament de Catalunya.
Jordi Colobrans Farrès
Hereu de les comarques gironines 2009
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Promoció
PARELLES
promoció
especial
en
aliances d’or
de casament

una gran ocasió
de gaudir d’un disseny
i qualitat a un preu únic *

MÉNDEZ NÚÑEZ, 35
Tel. 972 50 16 67
FIGUERES
* Promoció vàlida des de 20-09 al 20-10-2010, presentant aquest anunci tindrà un 20% de descompte.

Elecció de la pubilla i l’hereu
de Catalunya 2009, Sant Pol de Mar

La 29a edició de l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya començava aquell
cap de setmana assolellat de setembre a Sant Pol de Mar, al Maresme. Joves de
tot el país es reuniren aquell divendres per assistir al sopar de caire informal que
els representants de títol nacional del 2008 organitzaven per tal de poder acomiadar-se de tots els companys més íntimament i de manera mes càlida.

Les inscripcions dels aspirants començaven de bon matí a la plaça de l’Ajuntament de Sant Pol per, seguidament, poder fer entrega de les ofrenes que cada
població concedia i donar la benvinguda a tots els candidats que esperaven nerviosos que arribés l’hora dels exàmens.

Una vegada van concloure els exàmens escrits i orals, i després de dinar, tots
vam poder gaudir d’una cercavila pels carrers de la localitat maresmenca i de la
inauguració de la Majòlica situada en un lloc emblemàtic de Sant Pol de Mar.

El sopar de gala començà i amb ell els parlaments dels que fins aquell dia havien
representat el pubillatge nacional durant tot un any. Després de la intensa nit,
l’endemà prometia ser un dia emotiu. Així va ser, quan a la plaça de Sant Pol de
Mar, amb el mar de fons, els nostres noms van ressonar entre la multitud i
començà la que ha esdevingut una de les millors etapes de la nostra vida.
Gràcies a totes les persones que ho varen fer possible.

Gràcies a Sant Pol de Mar, per la calidesa amb què ens vau acollir.
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Júlia Giner Joaquin, pubilla de Catalunya 2009
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MADRID

Els dies 16, 17 i 18 d’abril, la Júlia Giner i l’Aleix Gorchs, -pubilla i hereu de
Catalunya respectivament- i la Sònia Carmona i l’Albert Miró, -pubilla i hereu
de les comarques tarragonines-, juntament amb diversos representants del
Foment de les Tradicions Catalanes, vam anar a Madrid, i més concretament
a la Festa Major del Cercle Català.
Com ja és sabut, cada any hi són convidats la pubilla i hereu d’una demarcació
diferent i aquest any la sort va ser per nosaltres, els tarragonins.
El cap de setmana començava divendres 16 a la tarda. Tots ben puntuals a l’estació de Sants per agafar l’AVE que ens duria a Madrid per tal de poder gaudir
de la magnífica Festa Major del Cercle Català.
Durant l’estada vam assistir als diversos actes que ens tenien preparats; una
visita al Centre, un tast de productes de Tarragona, uns bons talls de pernil i,
fins i tot, vam veure actuar els Xiquets de Valls a la plaza Oriente, davant el
Palau Reial. Entre acte i acte, com és d’esperar, vam aprofitar per anar a veure
la ciutat i alguns dels seus llocs més emblemàtics, així com per prendre’ns una
estoneta per menjar-nos un bon esmorzar.
Va ser un cap de setmana del tot diferent i inesperat per nosaltres que va permetre’ns conèixer la ciutat i gaudir d’algunes de les nostres tradicions més
emblemàtiques fora de Catalunya, cosa poc habitual. Així doncs i en nom de
tots quatre, només ens resta donar les gràcies al Cercle Català de Madrid per
la seva tasca i per la gran amabilitat que ens van mostrar en tot moment.
Moltes gràcies i endavant amb la vostra feina.
Sònia Carmona i Joan
Pubilla de les comarques tarragonines 2009
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ANDORRA

L’últim cap de setmana del mes d’abril, els
dies 24 i 25, la família del pubillatge es va desplaçar fins al petit país veí pel qual els catalans sentim especial estima: Andorra. Una
vegada més, Catalunya i el país dels Pirineus
van demostrar que lluiten junts pel pubillatge
i les nostres tradicions. La parròquia d’Escaldes Engordany ens va acollir com a casa
amb motiu de la proclamació dels representants del pubillatge andorrà 2010.
Les activitats del cap de setmana van
començar dissabte el matí amb una estada
molt relaxant al Centre Termolúdic Caldea,
el més gran d’Europa a la muntanya. En
sortir, els assistents vam gaudir d’un dinar
de germanor i, a la tarda, abans de començar els actes oficials del
cap de setmana, vam tenir una estona de temps lliure per descansar o realitzar alguna compra.
Un cop guarnits amb el vestit tradicional, pels volts de les 6 de la
tarda, ens vam dirigir cap a la plaça Coprínceps, en ple centre
d’Andorra, on es va dur a terme la presentació de les bandes i la
faixa. També vam poder gaudir d’una mostra de balls tradicionals, en la qual no hi faltaven ni petits ni
grans. Amb tot això, va arribar l’hora del
sopar de gala, on els representants encara
vigents van poder fer els seus discursos de
comiat.
L’acte de proclamació es va celebrar al
pavelló del Prat del Roure, on vam poder
gaudir de diverses actuacions per fer més
amena l’estona d’espera, mentre el jurat
decidia qui havien de ser els nous representants. No hi va faltar tampoc l’himne
nacional d’Andorra.
Diumenge el matí va arribar el moment de
tornar cap a casa, cansats, però amb la satisfacció que comporta fer gran el pubillatge,
en aquesta ocasió, fora de les fronteres catalanes.
Des d’aquí, felicitar la parròquia d’Escaldes Engordany per la seva
feina en el món del pubillatge i animar-la a seguir treballant com
fins ara, ja que és l’única parròquia del país que conserva la tradició.
Laura Massegú i Serra,
Pubilla de les comarques barcelonines 2009
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Programa d’actes

25/09/2010 DISSABTE
MATÍ
9,00 h
ARRIBADA
Recepció de pubilles,
hereus i acompanyants.
Al Teatre Jardí.
10,00 h
BENVINGUDA
Platea Teatre Jardí

TARDA
14,00 h
DINAR DE TREBALLL
Hotel Pirineus.
17,00 h
INAUGURACIÓ OFRENES
Teatre Jardí
17,30 h
INAUGURACIÓ
MAJÒLICA I PREGÓ
Pl. Ernerst Vila
(Font lluminosa)

10,45 h
INICI EXÀMEN
ESCRIT I ORALS
De les 10,45 fins a les
14.00 h visita guiada per 18,00 h
Exposició de fotografies
la ciutat
del pubillatge de Figueres
de Figueres.
Consell Comarcal
21,30 h
SOPAR DE GALA
Al Restaurant Pa Volador
Vilatenim
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26/09/2010 DIUMENGE
MATÍ
10,00 h
TROBADA PER INICIAR LA CERCAVILA
A la Plaça institut Ramon Muntaner
10,40 h
Sortida de l’IES Ramon Muntaner
12.30 h
ACTE DE PROCLAMACIÓ
14,30 h
DINAR DE COMIAT
Al restaurant Pa Volador de Vilatenim
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PUBILLATGE
2010
30a ELECCIÓ DE
L’HEREU
I
LA PUBILLA
DE CATALUNYA
Amb el suport de

Ofrena de fruits a SARAGOSSA
El passat 13 d’octubre i com a representants de títol
nacional d’aquest 2009 i acompanyats per en Toni
Pérez, representant del Foment de les Tradicions Catalanes, vàrem prendre com a punt de partida la ciutat
bagenca de Manresa per assistir a l’Ofrena de fruits a
la Verge del Pilar a Saragossa, convidats per la Casa
Catalana de Saragossa, una invitació que vàrem
acceptar amb molt de gust.
Amb el vestit tradicional posat i ofrena en mà, vàrem
trobar-nos amb els representants de la Casa Catalana al
punt d’inici de la cercavila. Entre els diferents representants saragossans, cal donar rellevància tant a la
pubilla de la casa d’aquest any 2009 com al mateix president.
Feta la foto oficial amb tots els representats catalans i saragossans que allà ens trobàvem, ens vàrem col·locar en el lloc que ens havien destinat a la nostra casa, rere la de
Castella i, que sota l’estendard que ens obria pas, recorreríem els carrers més emblemàtics de Saragossa amb l’objectiu de ser rebuts a la basílica on faríem la nostra ofrena.
Entre les melodies que s’escoltaven aportades pels diferents grups de persones que
s’havien traslladat fins a Saragossa per tal de representar la seva comunitat, els balls
que s’anaven realitzant al llarg de la cercavila i els que oferien productes típics als visitants que s’havien atansat per a veure la cercavila, arribàrem a la basílica del Pilar on
vàrem ser rebuts pel bisbe de la mateixa, qui ens va donar pas ressaltant aspectes característics de la nostra cultura i la nostra comunitat a fi de poder fer l’Ofrena de fruits.
Una vegada vàrem haver fet l’ofrena, els representants d’unes i d’altres comunitats autònomes vàrem ser rebuts per l’alcalde de Saragossa al mateix ajuntament, adreçant unes
paraules als que allà ens trobàvem. Va donar importància al fet que cadascun dels que
estàvem allà era per donar a conèixer la nostra comunitat davant de la resta de comunitats de l’Estat espanyol. Per posar fi a l’acte, es va oferir un refrigeri a tots els assistents.
Finalitzat tot l’acte vàrem firmar al llibre d’honor de la Casa
Catalana i els seus representants ens van agrair la nostra assistència amb un dinar a la mateixa Casa per posar fi al dia.
Un dia esgotador i atípic a les nostres esquenes, una experiència que segur que recordarem durant molt de temps i no
podrem viure de la mateixa manera, un tracte immillorable i
una altra festa tradicional de la qual vàrem tenir el plaer de
gaudir gràcies a la invitació rebuda per part de la Casa Catalana de Saragossa. És cert i crec que encara podem cridar als
quatre vents que en cadascuna de les comunitats autònomes
recolzen, mantenen i propicien que se segueixin duent a
terme festivitats i actes perquè no es perdin les tradicions i
cultura de cadascuna de les comunitats. I està clar que aquest
n’és un bon exemple.
Albert Rodríguez Bueno, hereu de les comarques barcelonines 2009
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Vols fer-te soci?

Tots som FOMENT!
El Foment de les Tradicions Catalanes som una entitat que fomentem i motivem l’elecció
de la pubilla i l’hereu com a símbols de les dones i els homes d’aquest país, capaços de
representar en cada ocasió els valors, els costums i les tradicions del nostre poble.
Si t’estimes el Pubillatge i creus en aquesta tradició com una forma de mantenir i conservar les arrels de la cultura catalana tens quelcom en comú amb nosaltres.
Ser soci del Foment de les Tradicions Catalanes et dóna dret a rebre tota la informació
relacionada amb la nostra entitat, participar activament en les assemblees anuals,
col·laborar activament amb nosaltres i és també un requisit necessari per formar part de
la junta de l’entitat.
Fes-te soci de la nostra entitat, junts sumarem esforços i il·lusions, junts farem més fort
el pubillatge! Recorda TOTS SOM FOMENT!
Fes-nos arribar aquesta butlleta degudament emplenada a mà o via mail a
tradicionscatalanes@gmail.com.
Et recordem que a la nostra pàgina web www.tradicionscatalanes.cat també hi trobaràs
l’aplicació per fer-te soci electrònicament. (Formularia/Fes-te soci). De seguida ens
posarem en contacte amb tu!

Butlleta per fer-se soci/a de l’entitat
Nom ................................... 1r cognom ................................ 2n cognom................................
Adreça ............................................ Població ................................. CP.................................
Província ......................................... Tel. ..................................... M òbil ................................
E-mail ................................................................. Data de naixement ....................................
(Si ets hereu o pubilla vigent)
Títol ................................... Població..................................................... Any ..........................
Comarca ................................................ Dia de l’elecció........................................................
Inscripció soci: 15 /any

Entitat bancària .............................................................................
Domiciliació bancària: _ _ _ _

Signatura

____

__ __________

Segell de l’entitat

FOMENT DE LES TRADICIONS CATALANES, CIF-G58126244. Inscrita amb el núm. 4593 al Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, el Foment de les Tradicions
Catalanes, informa que les dades personals facilitades de forma voluntària al complimentar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de lʼentitat.
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MONTSERRAT

Un any més, el pubillatge va estar present al santuari de la Mare de Déu de Montserrat
el diumenge 23 de maig.
Aquesta sortida és especial per la seva tradició i la seva transcendència en el món del
pubillatge, i és aquí, on es reuneixen molts dels representants del pubillatge d’arreu de
Catalunya per commemorar a la Mare de Déu de Montserrat.
L’ esdeveniment va començar amb l’entrada al santuari d’hereus, pubilles, membres d’esbats dansaires, excursionistes, turistes i gent dels llocs més insòlits d’arreu del món, on
tot seguit els bisbes i capellans van fer la missa del diumenge, dedicada a la Verge. Els
alumnes de l’Escolania de Montserrat ens van cantar les seves boniques cançons.
Seguidament els representants de cada entitat dedicaven ofrenes a la Mare de Déu de
Montserrat. Els representants del títol nacional del 2009 vam portar un coixí de flors que
formaven la senyera.
L’acte va continuar quan els representants de cada entitat, organització, esbart, etc., van
fer els seus parlaments.
La trobada s’anava apagant, quan tots els hereus i les pubilles vam omplir la plaça de
davant del santuari, vam fer pinya i vam començar a fer-nos les fotografies que fem per
recordar totes les trobades i tots el actes al quals assistim; els esbarts dansaires ballaven
i alegraven l’ambient amb els seus balls i les seves cançons; membres de les corals estrangeres oferien les seves cançons, i cada grup mostrava els seus balls tradicionals i les cançons més significatives del país d’on procedia.
Finalment, la trobada va acabar amb el dinar de germanor al restaurant de Montserrat.
Cansats després d’un llarg dia de tradició, rialles, alegries i molta energia, vam agafar els
cotxes i vam tornar cap a les nostres cases.
Laura Figueres Marès, pubilla de les comarques gironines 2009
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Manifestació 10 de juliol

Sota el lema “Som una nació, nosaltres decidim”, diferents membres del pubillatge també vàrem voler ser entre el milió i mig de persones que, segons
l’organització, es van aplegar a la capital catalana la tarda del 10 de juliol. Va ser
força representatiu el grup de persones procedent del món del pubillatge que,
amb el vestit tradicional o només amb la banda o la faixa de títol local,
comarcal/intercomarcal o nacional, així com també membres de la Junta del
Foment de les Tradicions Catalanes, vam ser-hi present i vam manifestar-nos en
resposta a la sentència contra l’Estatut, que va difondre el Tribunal Constitucional.
A tret de puntualització, la manifestació estava encapçalada pel president de la
Generalitzat, José Montilla, el president del Parlament, Ernest Benach i els
expresidents catalans i expresidents del Parlament, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, Joan Rigol i Heribert Barrera. Darrera de la màxima representació política
de la nostra nació, hi havia altres líders polítics que sustentaven una pancarta
amb el lema anteriorment mencionat.
La gran mobilització de persones que es van congregar davant el desacord i el
malestar de les diverses sacsejades que el poble català ha patit en els darrers
temps, van fer que a les 18 h d’un calorós 10 de juliol de 2010 el passeig de Gràcia
quedés totalment col·lapsat i l’accés a aquest fos veritablement dificultós.
La manifestació, coneguda abreujadament com 10-J, va posar punt final a la plaça
Tetuan, una vegada escoltat l’himne nacional de Catalunya: Els Segadors. Van ser
molts els comentaris que van sorgir després d’aquesta massiva manifestació, que
respectables o no, cal afirmar que el 10-J ha suposat un trencament en la història
de Catalunya, on també hi consta el pubillatge de manera directa i activa amb
la representació que hi va tenir, donant constància que tots i cadascun dels qui
estem o han estat involucrats en el món, som persones que lluitem per la nostra
terra, els seus drets (i els seus deures) i que, a dia d’avui, seguirem lluitant per ella,
perque no ens volem deixar tornar a trepitjar, encara que ho intentin, perquè
tenim ben clar el què volem, com ho volem i quan ho volem.
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Albert Rodríguez Bueno,
Hereu de les comarques barcelonines 2009

RIPOLL,

Festa de la Llana i Casament a Pagès

Cada tercer diumenge de maig, Ripoll acull una festa molt emblemàtica per a la població i
també per a tota la comarca. Es tracta de la Festa Nacional de la Llana i el Casament a Pagès.
Un any més, el pubillatge va ser convidat a la festa per part del Centre d’Iniciatives i Turisme
de Ripoll, de manera que el diumenge, 16 de maig, ens vam reunir tots a la capital del Ripollès per gaudir d’una jornada esplèndida.
A primera hora del matí, ens vam trobar tot el pubillatge a la
plaça de l’Ajuntament , on vam reunir-nos amb les autoritats
locals i els dos padrins d’honor dels nuvis, que enguany van ser
la portaveu parlamentària del PSC, Manuela de Madre, i el
periodista Sergi Mas, conegut per ser l’imitador humorístic
del president Montilla. Durant una estona, vam poder gaudir
dels diferents oficis vinculats a la Festa de la Llana.
Tot seguit vam abandonar la plaça per afegir-nos a la comitiva
nupcial, vestida com nosaltres amb la indumentària tradicional, tal i com es feia antigament en els casaments a pagès.
L’emoció a la festa la posen, sense cap dubte, els nuvis, ja que
no són figurants, sinó una parella que es casa de veritat i que
enguany tenia un atractiu especial: el nuvi era el president del
Consell Comarcal. Així doncs, els membres del pubillatge
assistents ens vam separar per anar a buscar els protagonistes
de la festa: les pubilles de Catalunya, comarques barcelonines
i Ripoll vam acompanyar els padrins d’honor i les autoritats
locals a casa la núvia; mentrestant, els hereus de Catalunya,
comarques barcelonines i gironines i l’àmplia representació de
pubilles i hereus d’arreu es van afegir a la comitiva del nuvi,
qui, a dalt d’un cavall, va fer entrada a la plaça Sant Eudald,
on la núvia l’esperava dalt del balcó. Aquí vam poder veure una
escenificació de la tradicional petició de mà, a més de la lectura del vers a la núvia per part del padrí i l’entrega del ram
amb la col·laboració dels castellers. En acabar, la comitiva nupcial encapçalada pel gegants,
va fer camí cap al monestir de Santa Maria, on es va celebrar l’enllaç de la parella, el qual vam
poder presenciar. Després de la cerimònia, pubilles i hereus ens vam fer una foto de record
amb els nuvis i els padrins.
En sortir del monestir, els nuvis van ballar per a tots els assistents el tradicional Ball del Roser.
El gegants i un esbart també van actuar per donar l’enhorabona als noucasats. Acte seguit, la
parella va convidar tothom a menjar coca amb llonganissa i a tastar el bon vi amb porró. Poc
després, els representants de Títol Nacional assistents a la festa i la pubilla de Ripoll vam
entrar a l’Ajuntament amb els nuvis, els padrins d’honor i les autoritats locals, on es va celebrar una recepció més íntima a la parella protagonista. En representació del pubillatge, la
pubilla de Catalunya va mostrar l’agraïment a l’Ajuntament i als nuvis per haver-nos convidat
a participar d’aquesta festa tan especial per ells.
Un dinar de germanor del pubillatge va posar el punt i final a una jornada esplèndida a Ripoll
i que cada any serveix per recordar el passat més tradicional des del present més modern.
Laura Massegú i Serra, pubilla de les comarques barcelonines 2009

27

Colònies pubillatge

Entre sortida i sortida, un any més, els representants de títol nacional hem organitzat
les ja esperades colònies. Aquest any, el dissabte 17 juliol va ser la ciutat del cor de Catalunya, Manresa, la que vam prendre com a punt de trobada dels qui volien assistir-hi.
Ben d’hora i amb el dinar en mà, els representants dels diferents pobles que van voler ser
presents, vam dur a terme un seguit de proves pels diferents carrers de la ciutat bagenca: ballar una sardana multitudinària, aconseguir firmes per una suposada enquesta
que estàvem realitzant o rebre aportacions de la gent
ballant, cantant o fent estàtues, van ser algunes de les
proves que es van realitzar en grups.
Amb la panxa plena i quan el sol començava a picar, vam
desplaçar-nos cap a la casa de colònies on acabaríem de
passar el cap de setmana. Moià i el moianès van rebre
cadascuna de les pubilles, hereus, fadrins i dames. La tarda
va ser més relaxada que no el vespre i la nit.
L’opció de prendre un bany que ens oferien les instal·lacions
de la casa van ser agraïdes tant per la calor que feia com per un bon moment de coneixença
entre els presents. Quan ja queia el sol i després d’una i una altra remullada, vam sopar a
la mateixa casa.
La temàtica lliure, la improvisació a escollir a gust del consumidor, la imaginació segons
els diferents membres del grup, la llibertat de fer tot tipus d’espectacle o intervenció, van
ser alguns dels lemes amb els quals els diferents grups (que van fer-se a primera hora del
matí de manera aleatòria i s’havien respectat durant tot el dia) que una vegada disfressats
amb els diferents vestits, “draps” i complements que havien portat de casa, sorprenguessin la resta dels grups. Després va donar-se pas a la gresca i la xerinola.
El matí de diumenge 18 de juliol va ser una mica més relaxat del que fins aleshores havia
estat. Un esmorzar a veu baixa i amb cares d’esgotament, va ser més que suficient perquè
tots els representants del pubillatge es dirigissin a la piscina una altra vegada per prendre
un temps de recuperació i desennuvolar les idees abans de dinar.
Prop de les 4 h de la tarda, amb la maleta feta i un munt de bons moments a l’esquena, va
donar-se per acabat un altre cap de setmana envoltat de les persones que formem part del
pubillatge, aquest però, diferent al que estem acostumats.
Fins l’any que ve!
Albert Rodríguez i Bueno, hereu de les comarques barcelonines 2009

Gemi de Floristes de Figueres i Comarca
FLORISTERIE S
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FLORS CATERINA C/ Nou , 91 FIGUERES
VIVERS MONER Ctra d’Orriols ,15 L’ESCALA
FLORS Mª DOLORS Plaça Catalunya, 2 CASTELLÓ D’EMPURIES
SANT JORDI FLORS I DETALLS C/ Vidal i Barraquer, 6 LA BISBAL D’EMPORDÀ
MARTA ART FLORAL C/ Major, 79 LA JONQUERA

Tres tombs de MARTORELL

Martorell, la capital del Baix Llobregat, va celebrar els dies 7, 8, 9 i 10
de gener de 2010 la festivitat de Sant Antoni. De la mà dels Amics de
Sant Antoni Abat, entitat organitzadora de l’acte i que amablement ens
varen fer arribar la invitació, ens vàrem acostar per celebrar amb ells
aquesta data la pubilla i l’hereu de Catalunya, jo mateix i en Toni Perez,
com a representant del FTC.
Martorell era enguany la capital de Catalunya de la Festa dels Tres
Tombs, una tronada que ja arribava a la tretzena edició.
Puntualment a les 9 del matí, tots quatre ja estàvem a la ciutat, concretament al Pont del Diable de Martorell, monument emblemàtic de
la ciutat, a l’espera dels actes que la comissió havia organitzat. El tradicional esmorzar traginer, per agafar forces, era el punt de partida d’una
nova jornada tradicional catalana. Amb la panxa plena, començava la rua pels carrers de Martorell. Al punt de trobada hi havia els genets, cavalleries, carruatges i tots els convidats presents. Nosaltres, a bord d’un carruatge de la ciutat d’Igualada, vàrem començar la passejada puntualment a
2/4 d’11 del matí. El recorregut, pels carrers més emblemàtics i plens de gent, va acabar a les 2 del
migdia, just acabats de passar per la plaça Portal d’Anoia, on el mossèn Pere Corbera, rector de
la parròquia de Santa Maria de Martorell, feia la benedicció dels animals.
Com s’ha dit, aquesta és una altra festa típica tradicional del nostre país, enguany a Martorell
però també extesa per altres contrades. Molta gent mobilitzada, organitzadors i milers de visitants,
amb ganes de donar-la a conèixer. Una aportació cultural més per a Catalunya. Un enriquiment
per a tots els que ens sentim catalans.
Per tant, un dia com va ser el 10 de gener de 2010, la societat civil tornava a donar empenta i ales
al fet que els catalans som persones que treballem, en aquest cas, per la cultura de la nostra comunitat, que no la volem deixar enrere ni oblidar i que, començant des de la cultura però sense deixar
de banda la resta de trets diferencials que tenim com a poble, junts farem que Catalunya sigui dia
rere dia més rica i plena.
Albert Rodríguez i Bueno
Hereu de les comarques barcelonines 2009

XXVI Fira del vi FIGUERES

Aquest passat dijous 9 de setembre de
2010, l’hereu de Catalunya, la pubilla de
les comarques barcelonines i els hereus
de les comarques barcelonines i gironines varen ser presents a la inauguració de la XXVI Fira del Vi de
Figueres, on es va fer el pregó d’inici de
la Fira i on tot seguit varen poder
degustar els vins i menjars de l’Alt
Empordà.
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Diada Nacional
de Catalunya

Si algun dia ens ha d’identificar com a catalans i catalanes,
aquest és l’Onze de Setembre. És per aquest motiu pel qual
els vuit representants de títol nacional, juntament amb
diversos membres del Foment i pubilles i hereus de diferents indrets de la geografia catalana, vam sortir al carrer.
A dos quarts de nou del matí ja començàvem a trobar-nos al
voltant de l’arc de triomf. Amb els vestits tradicionals i amb
més d’una senyera penjada al coll, anàvem omplint diversos
carrers de l’Eixample de Barcelona, tot per fer l’ofrena floral
a Rafael de Casanova.
Casanova, darrer conseller en cap de la ciutat de Barcelona,
fou un personatge digne d’admirar. Doncs la matinada de
l’Onze de Setembre de 1714, quan es va produir l’assalt final
de les tropes borbòniques, Rafael va sortir amb la bandera
de Santa Eulàlia, que segons la tradició només era desplegada en cas que Barcelona corregués extrem perill, i es va
dirigir a la muralla de la ciutat per aixecar els ànims als
defensors; fou aquí on va caure ferit de gravetat. La seva
figura s’ha convertit en un símbol del nacionalisme català i
en record seu es celebra la Diada.
Així doncs, enmig de diversos polítics catalans, gent vinculada a l’esport i d’altres figures conegudes en diversos àmbits
socials, vam dur un preciós ram de roses als peus de la seva
figura i, posteriorment, vam cantar el nostre himne: Els segadors.
Un cop finalitzada la ofrena, vam anar tots plegats a dinar
per, a partir d’aquí, uns emprendre camí cap a les seves respectives localitats i, d’altres, anar a Ripoll a celebrar la proclamació de la pubilla i l’hereu que representaran el poble
durant l’any vinent.
Compartir paraules en dies com aquests, viure-ho fora de
casa i, en definitiva, sortir al carrer per celebrar tal festivitat,
ajuden a situar-nos en el temps, a conèixer-lo i, el més important, a prendre’n consciència; doncs estem en uns temps
difícils i ens és necessari. Amb la nostra força podrem aconseguir que Catalunya esdevingui allò que ens plantegem; toca
ser forts i valents com ells ho van ser aquell Onze de
Setembre.
Sònia Carmona i Juan
Pubilla de les Comarques Tarragonines 2009.
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Eleccions intercomarcals i comarcals

La primavera va viure, tota sorpresa, una elecció intercomarcal i dues de comarcals on tot
un cúmul de persones, hereus i pubilles, es van reunir a fi de demostrar la seva estima i
dedicació a la terra. Les trobades van ser a Seva, Vilassar de Mar i l’Escala respectivament.
Aprofito per felicitar, doncs, els ajuntaments i entitats que van fer possibles aquestes eleccions i encoratjar altres comarques a celebrar aquests certàmens de caire catalanista i
festiu.
Molta sort als nous representants, camineu plegats amb tot el pubillatge per així fer-lo
fort i potent, tal i com es mereix.
Aleix Gorchs Rovira, hereu de Catalunya 2009

Catalunya Central 2010

Maresme 2010

Alt Empordà 2010
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Eleccions locals

Figueres 2010

Tordera 2010

Bonmatí 2010
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Argentona 2010

Cardedeu 2010

Ripoll

El Pont de Vilomara 2010

Gironella 2010

Sant Antoni de Vilamajor 2010

Llinars del Vallès 2010

Vilatenim 2009

Santa Susana 2010

Navarcles 2010

Navàs 2010

Comarcal Maresme 2010
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Palafolls 2010

Sant Pol de Mar 2010

Pineda de Mar 2010

Vilasar de Dalt 2010
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CUBES D'AIGUA
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