


Benvolgudes lectores, benvolguts lectors,

El futur d’un país, d’un poble, no tindria sentit sense el seu passat. No ens podem 
oblidar de la nostra història per poder forjar un futur més fort i enriquidor.

Amb la voluntat de deixar palesa la nostra història, el Comú de Canillo va 
començar a treballar amb la recopilació de dades, vivències i històries de la 
nostra parròquia al llarg de tot un seguit de reunions que es varen anar fent 
amb els veïns de Canillo. Els seus coneixements i experiències, que es van anar 
recopilant de la mà de la Sra. Núria Boltà amb un seguit de notes molt extenses, 
ens han permès avui presentar-vos aquest llibre. 

Voldria amb aquesta presentació agrair a totes les persones que van participar 
a les reunions la seva aportació, sense la qual aquest llibre no podria existir. A 
tots vosaltres moltes gràcies!

Aquest llibre que teniu entre les mans és el fruit d’un projecte endegat per 
aquesta Corporació a principis del mandat passat. 

Hem escollit el format còmic per tal de fer-lo accessible a tots els públics, de 
forma visual, didàctica i divertida, amb l’objectiu que cadascú gaudeixi de la 
lectura a la seva manera.

El que fèvom a Canillo, en definitiva, vol contribuir a preservar les nostres arrels 
i la nostra identitat.

Desitjo que la lectura sigui amena i que us sentiu part de la nostra història a 
través dels records i vivències de la gent de Canillo.

Josep Mandicó Calvó
Cònsol major de la Parròquia de Canillo
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