
 

 

 

 

El mes de Juny, és el mes popular i adequat per les revetlles que 

arreu del país se celebren.Les més populars són les de Sant Joan i 

Sant Pere, els dies 24 i 29 respectivament. 

La Revetlla de Sant Joan, també 

anomenada popularment com la Nit 

del Foc, la Nit de les Bruixes o 

la Nit del Ros, se celebra arreu 

dels Països Catalansdurant la nit 

entre el 23 i 24 de juny. És una nit 

màgica en què se celebra el solstici 

d'estiu, amb dos dies de retard. És 

una celebració que l'Església 

Catòlica fa coincidir amb la data de 

naixement de sant Joan Baptista i que ha esdevingut una festa 

amb elements i costums molt marcats i simbòlics: el foc 

purificador, els banys de mitjanit, les herbes de sant Joan, les 

cançons, el ball o els guariments i més rituals màgics. L’origen de 

la celebració de la Nit de Sant Joan és pagà i forma part del grup de 

festes solsticials, com Nadal.  
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Amb una tradició que es remunta a molt abans de la implantació 

de cristianisme, és un culte al sol, a l'allargament del dia, pel 

solstici d'estiu. Les celebracions tenen el foc com a element 

característic. Es fan fogueres comunals, familiars i individuals i 

segons la tradició de cada localitat se'n munten moltes de diferents 

o només se'n fan en una plaça o carrer en concret, tradicionalment 

amb objectes inservibles de fusta que s'han anat acumulant durant 

tot l'any. En les celebracions hi 

té un lloc destacat la 

pirotècnia. Gastronòmicament 

s'acostumen a acompanyar les 

reunions familiars al vespre 

pròpies d'aquesta data amb 

la coca de Sant Joan, de 

recapte o de llardons. 

S'anomena revetlla al vespre 

abans d'una festa important, és 

a dir, d'un dia assenyalat, d'una diada assenyalada, i més 

específicament, a la festa que normalment va associada amb 

aquest vespre, tradicionalment especialment amb ball popular als 

carrers o a la plaça, i sovint acompanyat de barraques de fira. 

El 29 de juny és Sant Pere, una festivitat que antigament a 

Barcelona se’n celebrava la vigília amb revetlles, coca, petards i 

fogueres. Tot i que mai va tenir un arrelament tan fort com la Nit 

de Sant Joan, en moltes cases, carrers i barris de la ciutat es feien 

celebracions. Però aquesta festa que encara segueix ben viva en 

moltes poblacions catalanes, ha perdut seguiment a la ciutat. 

CURIOSITATS 

 

 
Ja des del segle passat, per Sant Pere (29 de juny) se celebrava un 

aplec i un gran ball de festa a l'església de Sant Pere de Bell-lloc, 

que en l'àmbit religiós pertany a la parròquia de Cardedeu. La vigília 

de la diada les campanes de l'església repicaven per avisar de la 

proximitat de la festa.  

L’APLEC DE SANT PERE DE BELL-LLOC 



El dia de Sant Pere es feia una missa solemne, es repartien panets, i 

tot seguit començava el ball a l'era de la masia. A la tarda també es 

feien balls de gitanes i sardanes. Després de la Guerra civil, l'aplec 

de Sant Pere de Bell-lloc va tornar a agafar força, i molts joves de 

Cardedeu pujaven a l'església caminant. L'orquestra Cardedeu (en 

aquesta foto reconeixem a Ramón Brutau, Joan Martí a la trompeta, 

Eugeni Casanovas  i Jaume Simón com a vocalistes i tocant el violí 

al mestre Joaquim Pou) amenitzant l'aplec de Sant Pere de Bell-lloc 

de l'any 1946.   

El cognom Bell-lloc, d'origen vallesà, fou molt important antany, i 

una bona mostra és la gran quantitat d'indrets arreu del nostre país 

que incorporen Bell-lloc al seu nom, ja siguin poblacions, carrers, 

fonts, ermites... Però el Bell-lloc d'on és originari aquest llinatge es 

troba al Vallès Oriental i avui dia és un terme annexionat a la Roca 

del Vallès, molt a tocar de Cardedeu. Igual que els municipis que 

l'envolten, és una zona que ha estat habitada des d'època 

prehistòrica. 

El Castell de Bell-lloc forma part d'una finca que està ubicada 

dins del terme municipal de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) però 

tocant a la població de Cardedeu. Antigament eren les terres dels 

comtes de Bell-lloc i fins a principis del segle XIX foren un municipi 

independent. La finca actualment té més de 124 hectàrees, la 

major part de la superfície està coberta per bosc mediterrani 



d'alzines i pins però també hi ha camps de conreu, arbres fruiters i 

9 hectàrees d'instal·lacions escolars. 

L'any 2002 l'empresa Santa &Cole de Cardedeu va comprar les 

instal·lacions. Aquesta empresa es dedica al disseny d'enllumenats 

i mobiliari urbà. En un principi hi volien instal·lar la seva pròpia 

escola de disseny però l'any 2006 en llogà les instal·lacions 

a Telefònica.  

El seu castell data del segle XI i, tot i estar envoltat per d’altres 

castells, tingué una gran importància estratègica per tal de 

salvaguardar l'entrada d'invasors directament des del mar per la 

via secundària que anava des del Maresme fins al Pla de la Calma. 

segle XI. El castell fou cremat durant la Guerra del Francès i no es 

tornà a reconstruir, actualment només en resten una torre que fou 

convertida en capella i algunes restes de mur. 

Enfront de la torre hi ha una masia que conté l'altra capella del 

castell, i a la vora hi podem trobar unes taules per seure a menjar 

alguna cosa i un antic lledoner, del qual es diu que té tants anys 

com el castell, ja que a l'antiguitat quan s'iniciava un edifici, igual 

que avui dia es posa la primera pedra, es plantava un arbre. 

 



 

Residència Escolar Bell-lloc  

El 29 de juny de 1966 per Sant Pere la desapareguda Caixa de 
Barcelona va obrir un centre escolar que després passà a mans de la 
Caixa de Pensions arran de la seva fusió "La Caixa". La part dels nens 
la portaven els Salesians i l'any 1966 al setembre es va començar el 
curs de 1r de batxillerat amb dues classes amb una setantena de 
nens, les nenes eren una cinquantena i les portaven les Germanes de 
la caritat. Els primers anys l'escola funcionava en règim d'internat. 
L'escola ocupava 9 de les 124 hectàrees de tota la finca. Des de bon 
principi el centre va funcionar com a escola concertada. Des del 
principi va promoure la cultura catalana, fent des del 1980 el jocs 
florals, va assolir molt prestigi gràcies a unes instal·lacions, un 
entorn i una qualitat en l'ensenyament immillorables, va ser la 
primera escola d'Espanya que va tenir aules d'ordinadors com a 
suport per l'ensenyament. Venien alumnes de tota la comarca i 
comarques veïnes i de poder adquisitiu divers. Disposava 
d'instal·lacions esportives, una piscina i una desena d'apartaments 
on inicialment vivien les comunitats de religiosos que en els primers 
anys es feien càrrec de la docència. Aquests apartaments es feien 
servir per acollir el personal de la Caixa que seguia cursos de 
formació i la seva acurada decoració feia que el bloc fos conegut 
popularment com l'hotelet. En el recinte també hi ha una part de 
l'antic castell dels Comtes de Bell-lloc. Un dels elements més 
destacats del complex residencial i escolar és l'església en la qual 
destaquen dues portes amb peces de bronze i un Sant Crist obra de 
l'escultor Josep Maria Subirachs. 

El col·legi, que acollia alumnes des de P3 fins 
a tercer de BUP, encara que al primers anys 
era en règim d'internat i després funcionava 
en règim de mitja pensió. Disposava de dos 
grans menjadors on els alumnes i el personal 
dinaven en dos torns. També tenia un servei 
de transport. Setze autobusos arribaven cada 
matí amb els alumnes procedents de diverses 
localitats. En el seu punt àlgid l'escola va 
arribar a tenir 1200 alumnes, una 
seixantena de professors i mig centenar de 
professionals no docents. 

                                                                  

Creu a l’entrada al Castell de Bell-lloc. 



DITES DEL MES DE JUNY 

El que s’obté amb violència, només es pot mantenir amb violència. 
Qui de veritat sap de què parla, no troba raó per alçar la veu. 
Els polítics i ela banquers han de ser canviats amb freqüència, tots 
dos per la mateixa raó. 
A vegades un sap quin costat estar, simplement veien els que 
estan  de l’altra costat. 
Digues al teu fill que deixi d’imitar-me!.- Jaimito. deixa de fer l’idiota-. 
Pren consell amb el vi, però decideix després amb l’aigua. 
Res és per sempre en aquest món, ni tan sols els nostres problemes. 
El dia més desaprofitat de la vida, és en el qual no ens hem rigut. 
Els sis millors metges del món: Llum del sol, descans, exercici, dieta, 
autoestima i amics. 
Que ningú arribi mai a tu sense que en anar-s ’en es senti una 
mica millor i més feliç.  
Es millor callar i semblar tonto, que obrir la boca i confirmar-ho. 
La nostra major glòria no es basa en no haver fracassat mai, sinó 
en haver-nos aixecat cada vegada que vam caure. 

El secret de la vida consisteix simplement en acceptar-la tal com és. 
La mala noticia és que el temps vola; la bona és que vostè és el 
pilot. 
Qui vol fer alguna cosa troba el mitjà: qui no vol fer res, troba una 
excusa. 
L’home quina cara no somriu, no hauria d’obrir una tenda. 
Si ets capaç de trobar el sentit personal  sense l’aplaudiment del 
món, llavors ets lliure. 
Fill meu, la felicitat està feta de coses petites: un petit iot, una 
petita mansió, una petita fortuna.... 
No li ensenyis a cantar a un porc; perds el temps i irrites al porc. 
El primer pas de la ignorància .es presumir de saber. 
Amb tu hi ha sempre un bon motiu per somriure. 
Si no fas el que t’agrada, procura que t’agradi el que fas. 
Les estrelles estan per dir-nos on podem arribar, no lo petits que 
som. 
Els gossos han decidit no parlar per poder conviure amb els 
humans. 
En un enterrament el que més menteix és el que tenia el dubte més 
gran amb el difunt. 
Jaimito, que va ser Juana d’Arc?.-Una drogoaddicta.-D’on treus 
això? 
.El llibre diu que va morir per heroïna.- 

=========================================================



LA SORTIDA DEL MES D’ABRIL 

Per falta d’espai en el butlletí anterior, no vaig comentar la sortida 
que feren el dia 18 d’abril per terres lleidatanes. Així doncs, puntuals 
com sempre emprenem la marxa vers Lleida per arribar-nos fins a 
Balaguer, abans però, fem una parada per esmorzar al poble de Sant 
Antolí a prop de la Pinetella. Més tard a la hora de dinar vam anar  a 
un restaurant que ja coneixíem al poble de 
Camarasa on ens vàrem afartar com lladres.  
Aquesta vegada anava la sortida era de 
plantes ja que el nom era ”VIVER DE 
PLANTES MEDICINALS”. Pàmies Hortícoles 
és una empresa familiar, amb quatre 
generacions dedicades a l'horticultura, que 
ha anat evolucionant segons les necessitats 
familiars i la demanda del mercat. 
Actualment, l'empresa està formada per en 
Josep i en Miquel, germans i titulars de 
l'explotació, i de vuit a vint treballadors 
segons l'època de l'any. És molt digne 
d’admirar aquell immens viver de plantes 
medicinals que segurament si tothom en fes 
us ja no hi haurien malalts de cap mena donat que curen totes les 
malalties i tots els mals que afecten a les persones humanes.  Els 
laboratoris dedicats a l’estudi de les pastilles i les farmàcies que les 
venen, ja podem plegar.  

Surtin d’aquest viver 
sanatori ens arribem 
a fer una visita al 
Sant Crist de 
Balaguer la qual ens 
va omplir el dematí, ja 
que la sola estada 
entre les curatives 
plantes fou una 
miqueta minsa, però  
com que el dinar fou 
molt bo i abundant, 
podem considerar 
aquesta sortida com 
de molt bona i 
profitosa. Vàrem a Camarasa.   ==============================                                                           



 
 


