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1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest apartat us presentem les dades generals sobre la nostra entitat i sobre el 

projecte que hem elaborat. I a continuació, un breu resum de què són les caramelles, la 

seva presència a la nostra ciutat i el paper del cor de l’Esplai en aquesta tradició. 

 

1.1 EAEES GENERAL EE L’ENTITAT 
 

NOM DE L'ENTITAT Esplai Sant Llorenç 

CIF G 58007139 

ADREÇA C/ Daoíz i Velarde, 7 esq. 08980, Sant Feliu de Llobregat 

NOMBRE DE SOCIS/ES 121 

CONTACTE 

93 685 00 48 

esplaisantllor@gmail.com 

www.esplaisantllorenç.com 

 

1.2 DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 

NOM DEL PROJECTE Les Caramelles de l'Esplai Sant Llorenç. Cultura i patrimoni 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ Sant Feliu de Llobregat 

COBERTURA 
600 persones directament.  

45.000 persones indirectament 

CALENDARI Desembre 2018 - Juny 2019 

TEMÀTICA 

Caramelles 

Cultura 

Tradició 

Sant Feliu de Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esplaisantllor@gmail.com
http://www.esplaisantllorenç.com/
mailto:esplaisantllor@gmail.com
http://www.esplaisantllorenç.com/
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1.3 LES CARAMELLES A CATALUNYA I A SANT FELIU 
 

Les Caramelles són una festa que es celebra per Pasqua tradicional a la 

Catalunya Vella i nord de la Catalunya Nova, en què una colla de cantaires recorren les 

cases i masies del poble cantant cançons de caire festiu i religiós per anunciar l’arribada 

de la Pasqua Florida. 

 

Un de la colla que, per tal d’arribar a balcons i finestres, porta una perxa llarga 

amb una cistella al capdamunt, adornada amb cintes i garlandes, recull la gratificació; 

sovint anaven amb un mul amb portadora per a recollir els ous, anomenat la lloca. Amb 

el resultat de la capta, els caramellaires fan generalment un àpat col·lectiu. 

 

Les primeres dades sobre les caramelles s’han associat amb els  goigs del Roser. 

A Sant Julià de Vilatorta s’interpreten unes caramelles molt lligades al Roser, són les més 

antigues documentades a Catalunya. El document original està dipositat a la biblioteca 

de Catalunya i data del segle XV. 

 

Els darrers anys, la tradició ha continuat amb més o menys força a diversos 

indrets dels Països Catalans i ha patit alguna evolució com ara la progressiva substitució 

d’elements religiosos per elements festius o la recapta de diners en comptes d’aliment 

com ara ous o botifarra1.   

La tradició segueix doncs, ben viva al territori català.  

 

A Sant Feliu de Llobregat aquesta tradició, tal i com 

es recull al llibre “Les Caramelles de Sant Feliu” de Llorend 

Sans, es troba documentada per primer cop el 20 de 

febrer de 1854. Les caramelles de Mutuo Apoyo dirigides 

per Josep Bach i Sentena  van participar al primer 

certamen organitzat per Anselm Clavé a Barcelona el 

1862 amb una trentena més de corals d’altres pobles. 

 

Coincidint amb la desaparició de Mutuo Apoyo el 

1892 es va fundar la Unió Coral que va donar continuïtat a 

les caramelles fins al 1909. També a principis de segle 

l’Ateneu funda un coro amb caramellaires i fins 1726 hi ha 

un coro de l’Ateneo Libre. 

 

No és fins l’esclat de la Guerra Civil, que es deixen de cantar caramelles i no es 

retorna a la tradició fins acabada la Guerra, però cantades en castellà.  

Durant la dictadura són diversos els grups de caramellaires que surten als carrers de 

forma més o menys continuada, tals com l’Orfeó de la Unió Coral, el Centre Parroquial 

dirigit per Salvador Obiols a partir de 1965,  l’Ateneu Santfeliuenc, el Col·legi Virgen de 

la Salud i el grup Nostra Dona de Montserrat. 

 

                                                           
1 Extret de: enciclopèdia.cat, festes.org i bibliotecavirtual.diba.cat 
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L’any 1766 només queda el Centre Parroquial com a cantaires de caramelles i 

l’any següent deixen de sortir.  

 

L’any 1980 torna la tradició de les caramelles a Sant Feliu de la mà de l’Esplai 

Sant Llorenç, que crea un cor infantil-juvenil impulsat per les famílies i l’equip de 

monitors i monitores. Dirigeix els assajos Salvador Portet i al carrer, Pere Grané i amb 

candons triades per Salvador Obiols, qui a partir de l’any següent passaria a dirigir el cor 

i ho seguirà fent fins a l’actualitat. 

 

Aquell mateix any 1781, el cor de l’Esplai Sant 

Llorenç es converteix en el primer cor de caramelles en 

cantar davant d’un President de la Generalitat escollit 

democràticament, al Pati dels Tarongers del Palau de la 

Generalitat. I també el mateix any, en el centenari de 

l’Ateneu, torna a sortir un cor caramellaire d’aquesta 

entitat. 

 

 

Els darrers anys, després d’algun intent de crear un cor infantil de l’Ateneu i amb 

la reaparició del cor de la Unió Coral, s’ha mantingut viva la tradició fins als nostres dies. 

 

 

1.4 LES CARAMELLES EE L’ESPLAI SANT LLOREND 
 

Com s’apunta al llibre de Llorend Sans, les caramelles de l’Esplai Sant Llorend 

comencen a caminar l’any 1980 de la mà de Pere Grané i Salvador Portet. 

 

Salvador Obiols va ser-ne el director a partir de 1981 de manera gairebé 

ininterrompuda fins a dia d’avui. Només l’any 1785 no va dirigir-les i ho va fer Anna M. 

Galtés. I l’any 1788 les va dirigir Obiols juntament amb Manel Mitjans.  

 

El cor de l’Esplai va fer ressorgir les caramelles a Sant Feliu i han sortit al carrer 

cada any i ja en van gairebé 40, gairebé els mateixos que té la entitat. Tal i com es recull 

en el llibre Les Caramelles de Sant Feliu, l’any 1781 es van cantar Caramelles per 

primera vegada davant Jordi Pujol, primer President de la Generalitat de la jove 

democràcia.  

 

L’any següent, les càmeres de TVE van venir a gravar les caramelles de l’Esplai a 

la Plada de la Vila i ho van emetre per l’Informatiu del Dilluns de Pasqua. També aquell 

any es va anar a Barcelona a cantar caramelles pel centre de la ciutat comtal.  

 

Va ser també el 1782 quan es va estar a punt d’anar a Madrid a cantar per 

Pasqua a la Casa Reial, però amb la audiència programada, finalment no s’hi va poder 

anar per problemes d’agenda. 
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L’any 1786 va passar una anècdota que 

es convertiria en una nova tradició: el cor 

caramellaire esperava a que sortís la gent de 

missa per a fer la cantada com es feia des de 

sempre. Però va començar a ploure i tot el grup 

es va refugiar dins la parròquia. L’entrada va ser 

sorollosa i va deixar perplexos als assistents, 

però al coincidir amb el final de la cerimònia, el 

rector va donar permís per a que el grup recités 

les candons des de l’altar. A partir d’aquell any, 

sempre s’ha entrat a l'església, ara Catedral, al final de la cerimònia per a fer la cantada 

de Caramelles.  

 

El penó, que va acompanyar el cor de l’Esplai des dels inicis, confeccionat per 

Pilar Besora i Joaquim Sedó, es va jubilar el 1773 i se’n va fer un de nou que és el que 

perdura fins a dia d’avui.  

 

L’any 2001 es va tornar al Palau de la Generalitat en motiu del 25è aniversari de 

l’Esplai Sant Llorend i es va cantar davant l’encara President Jordi Pujol. 

 

Des d’aleshores, l’Esplai ha seguit amb la tradició intacta, passant de generació 

en generació d’infants i monitors. Essent un dels trets característics de la nostra entitat, 

que segueix anunciant pels carrers de Sant Feliu l’arribada de la Pasqua Florida, cantant 

les lletres i melodies de compositors locals i mantenint una tradició més que centenària 

de la nostra ciutat. 

 

 

 

 

2. OBJECTIUS 
 

En aquest apartat presentem els objectius que persegueix el projecte: 

 

 Recuperar cançons de caramelles tradicionals de la ciutat de Sant Feliu 

 Preservar el patrimoni de les caramelles a Sant Feliu  

 Difondre i fer conèixer les caramelles a la ciutadania santfeliuenca  
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3. JUSTIFICACIÓ 

 
En el tercer punt d’aquest projecte volem exposar els motius pels quals creiem 

que és important realitzar-lo, perquè ara és un bon moment i perquè creiem que 

la col·laboració del consistori municipal és important. 

 

  

3.1 PER QUÈ VOLEM DUR A TERME AQUEST PROJECTE 

 

 Queda poca gent capaç de reunir tots els coneixements relacionats amb el món 

de les caramelles. 

 

 No hi ha un recull de caramelles tradicionals de Sant Feliu en format auditiu o 

multimèdia. 

 

 No hi ha un arxiu de partitures i per tant no es podran interpretar en el futur si 

es perd la transmissió oral. 

 

3.2 PER QUÈ ARA 

 

 D’aquí un parell d’anys es celebraran 40 anys que l’Esplai Sant Llorend surt 

ininterrompudament al carrer a cantar Caramelles. 

 

 Tenim un equip humà amb ganes de tirar el projecte endavant i tenim com a 

director una de les persones cabdals per entendre la història de les Caramelles a 

la nostra ciutat des dels anys 60. 

 

3.3 PER QUÈ CREIEM NECESSÀRIA LA COL·LABORACIÓ EE L’AJUNTAMENT 

 

 Les Caramelles són patrimoni tradicional de Sant Feliu i per tant són d’interès 

públic. 

 

 Són una expressió de cultura popular que té un considerable risc de perdre’s si 

no se’n fa difusió i si es perd la transmissió, que ara mateix tan sols és oral. 

 

 La nostra entitat té uns recursos humans per tirar el projecte endavant però no 

recursos econòmics per costejar el cost íntegre del projecte. 
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4. LOCALITZACIÓ I COBERTURA 

 

El projecte es durà a terme al municipi de Sant Feliu de Llobregat.  

 

La cobertura esperada del projecte són unes 600 persones de forma directa, 

vinculades a l’entitat Esplai Sant Llorend, entre equip educatiu, famílies i persones de 

l’òrbita de l’Esplai (exmonitors/es, amistats i coneguts). 

 

I de forma indirecta i depenent de la col·laboració amb l’Ajuntament, la cobertura 

pot arribar en menor o major grau al conjunt de la població de Sant Feliu, unes 45.000 

persones. 

 

 

5. PLA E’ACCIÓ  
 

 Recuperar cançons de caramelles tradicionals de la ciutat de Sant Feliu 

 Contactar amb persones, com per exemple el Salvador Obiols, que portin 

molts anys fent caramelles i tinguin un gran domini i coneixement 

d’aquestes. 

 

 Preservar el patrimoni de les caramelles a Sant Feliu  

 Creació d’un recull d’audio de les caramelles i de les partitures de la melodia 

vocal. 

 Aquest recull d’àudio es realitzarà en diversos dies dels mesos de març i abril 

i prèviament es faran assajos de les cançons al local de l’Esplai. 

 

 Difondre i fer conèixer les caramelles a la ciutadania santfeliuenca 

 Gravació i difusió d’un video-documental de les caramelles. 

 Recuperació d’un vídeo de TVE en què apareixen les caramelles de l’Esplai i 

que pot servir per reforçar la idea de les caramelles com a cosa amb 

repercussió i d’interès.  
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6. CALENDARI 
 

Totes aquestes accions previstes en el Pla d’Acció es duran a terme entre els 

mesos de desembre de 2018 i juny de 2019. 

 

A continuació es presenta la temporalització prevista per a cada acció i un 

cronograma per a visualitzar el calendari programat. 

 

 Presentació del projecte als socis de l’Esplai i a institucions: Gener 

 Assajos: diumenges de febrer a abril 

 Gravació d’àudio: Març i Abril 

 Gravació audiovisual: de Gener a Abril 

 Edició de vídeo i àudio: d’Abril a Juny 

 Presentació i difusió dels materials sorgits del projecte: Juny 

 

 

 

7. RECURSOS 
 

Per tal de dur a terme aquest projecte serà necessària la col·laboració de molts 

voluntaris, entre els quals tindrem a l’actual equip educatiu, antics monitors i monitores 

del nostre Esplai, i famílies que vulguin participar. Serà necessari que totes les persones 

voluntàries assisteixin a un mínim d’assajos i després a les respectives gravacions. 

Calculem que per fer possible una mínima qualitat de les gravacions el projecte 

requerirà d’entre 50 i 60 persones.  

 

ACCIONS DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

Finalització de la planificació

Presentació a socis i institucions

Gravació audiovisual

Assajos

Gravació d'àudio

Edició de vídeo i àudio

Presentació i difusió dels materials 
sorgits del projecte
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Per altra banda, els materials necessaris per les gravacions audiovisuals les 

aporten les empreses encarregades. Per fer possibles els assajos, necessitarem les 

candons impreses, i un espai habilitat per assajar, les quals les assumeix l’Esplai. 

 

Els recursos econòmics principalment dependran de l’ajuntament ja que com a 

entitat sense ànim de lucre no tenim pressupost per tirar endavant el projecte. En cas 

que l'ajuntament no pogués assumir el nostre pressupost contactarem amb l’Ateneu 

Santfeliuenc, la Fundació Pere Tarrés i l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat per tal 

d’intentar aconseguir una ajuda econòmica d’aquestes dues entitats.  

 

 

 

8. PRESSUPOST  
 

En aquest apartat apareixen la relació de despeses previstes en el projecte. Pel 

que fa a ingressos, com s’ha apuntat anteriorment, la nostra entitat no pot fer front a les 

despeses del projecte i és per això que aquest queda subjecte a les subvencions que es 

puguin obtenir per part d’institucions. 

 

 

 

 

 

CONCEPTE ENCARREGAT/DA €

Gravació d'àudio de les caramelles Aniol Bestit (The Sound of The Woods)       1.262,00 € 

Transcipció de la melodía vocal (creació de 

partitures)
Mercè Navarro       1.200,00 € 

Gravació i muntatge audiovisual Grulla Studio       3.300,00 € 

Recuperació de document audiovisual TVE           240,00 € 

Lloguer de l'Ateneu Ateneu Santfeliuenc           480,00 € 

Imprevistos -           100,00 € 

6.572,00 €  
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9. AVALUACIÓ 
 

La avaluació del projecte seguirà, per una banda, la metodologia habitual d’avaluació de 

la nostra entitat, que es basa en que els equips de monitors i monitores de cada un dels 

6 grups discutiran sobre la seva opinió sobre el projecte: si s’han aconseguit els 

objectius plantejats, quin ha estat el paper dels infants en aquest projecte i la 

repercussió d’aquest cap a la nostra entitat. La comissió encarregada del projecte, la 

comissió de Caramelles, també faran la seva valoració.  

 

Després, en la reunió trimestral amb tot l’equip educatiu de l’Esplai farem una valoració 

conjunta amb el que s’ha parlat a les valoracions de cada grup i de la comissió.  

 

Per una altra banda, el projecte també comptarà amb una sèrie d’indicadors d’avaluació 

en relació amb cada un dels objectius: 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperar cançons de caramelles 
tradicionals de la ciutat de Sant Feliu 

Nombre de cançons recopilades 

Nombre d’autors locals diferents presents en aquest 
recopilatori de cançons 

Preservar el patrimoni de les caramelles a 
Sant Feliu  

Nombre d’institucions o entitats amb còpia del recopilatori 
(escrit, audiovisual i/o digital) 

Difondre i fer conèixer les caramelles a la 
ciutadania santfeliuenca  

Nombre d’agradaments de les publicacions a les xarxes 
socials relacionades amb el projecte, ja siguin en mitjans de 
l’Esplai o en els de l’Ajuntament o altres ens implicats 

Nombre de visualitzacions del documental a plataformes 
digitals 
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