la primavera a la Garrotxa
Amb l’arribada de la primavera, els municipis
garrotxins bullen d’idees i hi aﬂoren festivals,
ﬁres, mostres, noves rutes i proves esportives. El resultat és un calendari ple d’activitats
ben equilibrades en el territori i perfectament
complementàries als atractius naturals i
paisatgístics de la comarca.
La Garrotxa ja és un referent d’oferta turística, no només natural i gastronòmica, sinó
també cultural i esportiva. Els diferents
àmbits de qualitat es retroalimenten per
acollir experiències úniques que són desitjades per qui no té la sort de viure-hi tots els
dies de l’any. La comarca programa sense
complexos, conscient que en aquests
moments és tendència.

Núm. 17

gratuït

Recorda

Per Sant Joan coques al Forn Jaume
i un bon desitg amb una bona coca!

PASTISSERIA

C/ SANT FERRIOL, 7 OLOT | 972 263 648 | Fornjaume@gmail.com
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A vegades, quan es fan passes enrere, és només per
agafar impuls i saltar amb més força cap endavant.
Això és el que semblaria que ha passat a la Garrotxa
durant aquest temps. Alguns municipis han aprofitat
l’aturada obligada dels mesos més durs de la pandèmia per repensar i millorar la seva oferta d’oci. És el
cas de Sant Joan les Fonts, que ha transformat el seu
consolidat Sant Joan les Flors en el Sant Joan les Fonts
amb 5 sentits, un programa que conté l’essencial de
la seva proposta de primavera i l’eixampla amb noves
possibilitats. Els pobles garrotxins ja no es conformen amb les festes majors i festes del Roser pròpies
d’aquestes dates; bullen d’idees per generar nous
festivals o engrandir els que ja són en marxa; creen
noves rutes, fires, mostres o proves esportives per repartir-se l’atenció dels visitants de la resta de comarques gironines, la zona metropolitana o altres indrets.
El resultat és un calendari ple d’oferta cultural, ben
equilibrada en el territori i perfectament complementària als atractius naturals i paisatgístics amb què hem
estat congraciats. Bona part d’aquesta oferta es pot
consultar en el nou número de Viu a la Garrotxa que
tenen a les mans.

V

Els continguts d’aquesta revista són facilitats pels mateixos protagonistes, entitats o empreses anunciants,
sense ser imputables a l’editora.
La reproducció del material editorial de la revista està
estrictament prohibida.
Tots els drets reservats.

En la seva recent visita a la Garrotxa, la consellera de
Cultura, Natàlia Garriga, comentava en una trobada
amb diferents agents culturals que la comarca era una
de les més ben considerades pels habitants de la regió metropolitana de Barcelona. L’Associació de Càmpings de Girona també va voler citar-se a l’Espai Cràter
d’Olot per anunciar des del nou equipament els bons
auguris que tenen per a la temporada turística. La comarca ha fet els deures i ara és un referent d’oferta,
no només natural i gastronòmica, sinó també cultural
i esportiva. Aquests diferents àmbits de qualitat es retroalimenten per acollir experiències úniques que són
cobejades per qui no té la sort de viure en aquest indret durant tots els dies de l’any. Amb l’arribada del
bon temps i el retrocés de les restriccions pel coronavirus, la comarca programa sense complexos tot el
que té per oferir, conscient que en aquests moments
és tendència a Catalunya.

Hola!

Primavera
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FESTIVAL MEANDRE DE SANT JAUME DE LLIERCA

El batec del Meandre
SANT JAUME DE LLIERCA ACULL LA 5A EDICIÓ DEL
FESTIVAL COM UNA LLAVOR AMB VISIÓ DE FUTUR

El Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca torna a impactar de forma biodiversa en l'entorn, ampliant l'empremta vegetal que va iniciar l'any passat. Aquesta és
una de les consciències regeneratives que aplica amb
l'exemple: deixar el lloc millor de com l'ha trobat. L'any
passat va néixer un jardí i un amfiteatre fet amb troncs
que s'havien tallat d'uns pins malalts del mateix espai.
També una petita zona amb taules de fusta i una escultura de vímet que en un any s'ha acabat desintegrant.
Després de cinc edicions, el festival planta una llavor
amb un programa modest i bonic al mateix temps, amb
dues idees clares: la de créixer i continuar regenerant
el poble i el seu entorn, a través de propostes culturals,
relació amb la naturalesa i ampliació de la consciència
col·lectiva, i la d'esdevenir punt d'inspiració i espai de
cocreació de respostes per als agents creadors d'esdeveniments.
Una programació cultural Km 0
Amb instal·lacions interactives, pensament compartit
entre paisatges artístics i tallers pràctics per a grans i
petits, el Meandre vol inspirar, promoure i demostrar
que és possible crear entre tots una cultura que ens
permeti viure regenerant el nostre entorn a tots els nivells. Les propostes del programa d’enguany es troben
en la seva majoria en el quilòmetre zero del territori.
Programa, doncs, actius locals per donar-los visibilitat i
correspondència.
El Meandre es durà a terme, aquest 2022, el dia 14 de
maig, de les 10 del matí a les 10 de la nit. L'organitza
l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, amb la visió, direcció, gestió i coordinació d'Esther Roca i Marta Sala,
així com la col·laboració de l'Associació d'Idees i altres
emprenedors, empreses i visionaris de la zona. Enguany totes les propostes són gratuïtes.

Programa Meandre.
14 de maig del 2022
10H A 11H:
KUNDALINI IOGA amb Queralt Aloy
11H A 13H: EXPERIÈNCIES CREATIVES AMB LA LECTURA. Amb Marina Viscido de l'Associació Cuca de
llum, autora de contes infantils
11.30 A 12.30 INTRODUCCIÓ A LA PERMACULTURA
amb Olivier Savane
13H A 14H BOSC ENDINS CONCERT amb Agnès
Algueró
14H A 16H PORTA’T EL PICNIC O VINE DE PICNIC
16H A 16.30 MIGDIADA COL·LECTIVA AMB MÚSICA
AQUÀTICA
16.30 LECTURES SOTA UN ARBRE
17h UN CONTE AMB VALORS. Què passa quan...? Amb
Marina Viscido
17.45 A 18.45 MÚSICA, PENSAMENT I DANSA EN 3
ACTES. DANSA: IN-POSSIBILITATS Contact Improvisació a càrrec d’Èlia Teis i Luciano Guitérrez
MÚSICA: Paisatge Sonor amb Riki Parenti I Cesc Vilarrubies. PENSAMENTS: Òscar Gussinyer (Resilience
Earth) Olivier Savane (Tallers de Permacultura)
19H A 22H ECSTATIC DANCE AMB FABRICE HOFMAN
DURANT TOT EL DIA:
INSTAL·LACIONS:
ENTRENA LA TEVA MIRADA: Observació de l’entorn
des d’una mirada regenerativa: identificació creativa
de recursos i actius.
LECTURES SOTA UN ARBRE: Instal·lació literària
DEIXA ESCRITA LA TEVA VISIÓ: Instal·lació per a
recopil·lar saviesa popular
MAPA DE CONNEXIONS: Creació col·lectiva d’un mural de connexions entre agents del territori.
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Amb Consum, ﬂoreixen
els millors moments a Olot..

Junts és
cooperativa

Troba tot el que necessites al teu supermercat
del c/ Mossèn Jacint Verdaguer.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
SANT JOAN LES FONTS AMB ELS CINC SENTITS

Sant Joan les Flors
es transforma en
'Sant Joan les Fonts amb
els 5 sentits'
EL CAP DE SETMANA DEL 21 DE MAIG EL MUNICIPI
S'OMPLIRÀ DE PROPOSTES CULTURALS I LÚDIQUES
INSPIRADES EN EL PAISATGE I LA NATURA

Un cap de setmana per mirar, tocar, olorar i sentir la
natura a Sant Joan les Fonts. Així es presenta ‘Sant
Joan les Fonts amb els 5 sentits’, un nou projecte que
agafa el relleu al Sant Joan les Flors per donar la benvinguda a la primavera.
La pausa obligada de la pandèmia ha donat dos anys
de reflexió a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts i els
seus col·laboradors. Aquest temps ha servit per repensar un dels esdeveniments més multitudinaris del
poble, el Sant Joan les Flors, amb una trajectòria de
gairebé 20 anys.
La transformació neix de la voluntat del consistori
d'apostar per la sostenibilitat i posicionar el municipi
com a destí de benestar i salut. Ho farà amb un cap
de setmana ple d'activitats per a tots els públics, els
dies 21 i 22 de maig, que s'ha anomenat ‘Sant Joan les
fonts amb els 5 sentits’.
S'han previst exposicions, tallers, rutes, xerrades...
que permetran al públic connectar amb l'entorn natural des de diferents experiències: descobrint el Parc de
les Olors, aprenent a formular flors de bach, fent un
bany de natura, tastant plantes silvestres o intercanviant plantes. Destaca 'La gran sembrada' que es farà
diumenge al migdia, on els assistents podran plantar
una llavor de forma col·lectiva i emportar-se-la a casa.
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De fet, l'ornamentació floral continuarà present a la
programació, amb 26 espais expositius. També es podrà seguir veient l'emblemàtica mostra de bonsais al
monestir, a càrrec de l'Associació Amics del Bonsai.
També es decoraran per a l'ocasió cinc fonts urbanes
del municipi, on tocarà, de forma itinerant, el quintet
de corda 4L.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

Foto: Òscar Rodbag

A més, la gran majoria de les activitats culturals seran d'inspiració floral, com ara l'espectacle itinerant
Ívides, els contes de Lola Arqué, els recitals de poesia
o la sessió musical Ball de l'hora de la flor al prat, a
càrrec de DJ Kurba. També hi actuaran el Quartet de
Bianya, els alumnes de Escola de Música de Besalú i
el grup de playback local Surti com surti, entre d'altres.
L'esdeveniment també comptarà amb un mercat i una
vessant gastronòmica: food tracks, una vermutada a

càrrec de les entitats joves del poble o un tast de cerveses.
El ‘Sant Joan les Fonts amb els 5 sentits’ s'escamparà
per cinc àrees diferents: el monestir, les fonts del poble, el prat de can Miquelet, l'oficina de turisme i el castell de Juvinyà. Tot i que els visitants podran passejar
pel poble durant el cap de setmana, algunes propostes
seran de pagament o amb reserva prèvia. Tota la informació es pot trobar al web www.turismesantjoanlesfonts.com.

Demana
cita

TRANQUIL·LITAT
SEGURETAT
CONFIANÇA

Dóna-li als teus
ulls la precisió
que mereixen.

45" DE VISITA EXCLUSIVA

PLAÇA CLARÀ, 12

972 280 644

646 784 568

OPTICALIAZABEN.COM
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FIRA DE PICAPEDRERS DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Homenatge
als picapedrers
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA RECUPERA LA FIRA
DELS PICAPEDRERS EL 22 DE MAIG

A principis del segle passat, els castellfollitencs que
treballaven la roca basàltica amb punxó i escarpa es
comptaven per desenes. Aquest ofici ha marcat el desenvolupament del poble, i encara està ben present
als seus carrers. Per posar en valor aquest patrimoni,
l'ajuntament del poble va impulsar la Fira dels Picapedrers, un dels molts esdeveniments que havia quedat
aturat per la situació sanitària.
Després de dos anys sense celebrar-se, la sisena edició tornarà a l'entorn del barri vell de Castellfollit de la
Roca el diumenge 22 de maig. Tindrà un format més
reduït, d'un sol dia, però la mateixa essència: homenatjar les diferents generacions de picapedrers del poble
i mostrar la vessant artística de l'ofici.
Es podran veure escultures de pedra al nucli antic, visitar l'exposició de l'església vella i participar a la visita
guiada per la cinglera basàltica que oferirà el geòleg
garrotxí Llorenç Planagumà.

Vols un cop de mà en decorar casa teva?
Ets professional i desitges aportar més valor
al teu client?
OLOT
Av. Antoni Gaudí, 23
(17800) Olot, Girona

972 262 926
682037106
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Vine a conèixer el nostre servei d'assessoria
en disseny d'interiors per a particulars i
empreses.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FIRA DE PICAPEDRERS DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Al llarg de tot el diumenge, la fira comptarà amb parades d'artesania i alimentació a la plaça dels Gegants.
Pel que fa a les propostes familiars, s'ha programat un
taller i una actuació de màgia a càrrec del Mag Nani.
Els picapedrers actuals i les entitats del poble també se
sumaran a la cita col·laborant amb les activitats, com
ara la botifarra popular que organitza el Club Natació
Castellfollit.

Un centre adaptat
a les noves necessitats
de la gent gran

residència


Atenció centrada en la persona
Unitats de convivència
Amplis espais, comfortables
Instal·lacions modernes i lluminoses
Places públiques i privades
Centre acreditat per:

+1

any 6
s

al

eu

t

C/ Pintor Galwey, 1 OLOT ( Plaça Clarà)
T. 972 26 05 40
www.latardor.com

c o st at

Segueix les activitats a
@latardorolot
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Foto: Òscar Rodbag - Turisme Garrotxa

Passejant
"Entre cingleres i fonts"
CINC AUTORS DE SANT JOAN LES FONTS I
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA PUBLIQUEN UN NOU
VOLUM DE LES GUIES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Castellfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts són dos municipis veïns amb un paisatge comú, definit pel vulcanisme i l'aigua. D'aquí el títol de la nova Guia de Patrimoni
Local ‘Entre cingleres i fonts’, que edita la Diputació de
Girona, una publicació que aprofundeix, precisament,
en els elements que uneixen els dos pobles, i convida a
endinsar-se en els seus camins.
Cinc persones amb bagatges diversos, però vinculades
d'una manera o altra als dos municipis, han treballat durant anys en la recerca i el treball de camp necessaris
per donar forma a la guia, que ha vist la llum aquesta
primavera. Es tracta de l’arquitecte Joan Alonso, la historiadora de l'art i professora Maria Galizia, l’arqueòleg
Enric Martí, Roger Santaló, periodista i regidor de Castellfollit de la Roca, i Maria Vidal, historiadora de l'art i
alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
A través de cinc apartats distingits per colors, la guia
‘Entre cingleres i fonts’ descriu els punts en comú i les
singularitats de Castellfollit i Sant Joan: l'entorn natural,
l'evolució històrica i econòmica i el patrimoni cultural
més destacat, però també el tarannà de la gent que hi

V
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Foto: Òscar Rodbag - Turisme Garrotxa
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Foto: Òscar Rodbag - Turisme Garrotxa

té arrels, a través d'algunes personalitats destacades. A
més d'una eina de consulta, ofereix la descoberta de diversos itineraris que transcorren entre els dos pobles,
que els mateixos autors han descrit i documentat amb
fotografies. En són exemples la ruta que va de Caste-

Foto: Òscar Rodbag - Turisme Garrotxa

llfollit a Santa Eulàlia de Begudà o la que ressegueix les
restes militars de la serra d'Aiguanegra.
La publicació, editada per la Diputació de Girona, es pot
trobar a les llibreries de la Garrotxa.
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COMBAT DE CORRANDES DE MONTAGUT

El Combat de Corrandes
de Montagut torna amb
sorpreses
LA CITA SE CELEBRARÀ EL 21 DE MAIG AMB LES
ENTRADES PER AL DINAR JA ESGOTADES I UN
JURAT DE LUXE

Després de celebrar la primera dècada de vida, arriba
després de tres anys el Combat de Corrandes de la Garrotxa. El 2019 el poble va gaudir d’una jornada més
que multitudinària amb unes 1.500 persones. En canvi,
el 2020 es va perdre la màgia i va haver de ser telemàtic, en petit format i molt diferent. Enguany, però, arriba una onzena edició molt i molt esperada en la que
per a molts ja és una cita ineludible en el calendari cultural de la comarca. “Molta i molta gent ens ho havia
demanat. Ha costat una mica, però per sort es tornarà
a fer”, ha celebrat Arnau Vilar, regidor de Joventut de
l’Ajuntament de Montagut i Oix.
La jornada acostumava a precedir la Festa Major de
Montagut, tot i que aquest any serà una mica més tard.
“Tampoc sabíem si hi hauria restriccions ni cap a on havíem de tirar”, ha apuntat Vilar. La jornada començarà
amb actes de cultura popular: una cercavila dels gegants de Terra Aspra, danses tradicionals de la Marboleny i música de prat amb els Pastors de Riudaura. Cap
al migdia, començarà el dinar, que ja va esgotar un total de 500 entrades ni més ni menys que en vuit hores.
Una mica abans de començar el Combat de Corrandes,
el conegut humorista Marc Serrat farà un monòleg.
Una de les novetats d’aquest any és que tothom que
vulgui participar en el combat es pot preinscriure al lloc
web combatdecorrandes.cat, tot i que també ho pot fer
instants abans de l’inici del combat. L’organització ha
previst limitar les places, un fet insòlit en la seva història. El combat començarà cap a les sis de la tarda i
serà dirigit per la Marta Rius. Com a membres del jurat

972 265 350
registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 6070
Col·legis
i associació
d’agents
immobiliaris

www.finques-marti.com
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OPORTUNITAT
CASA CANTONERA DE PLANTA
I PIS A MONTAGUT
350 m2 de terreny. Situada en
una zona molt tranquil·la i amb
molt bones vistes. Casa gran de
235 m2, en perfecte estat i
acabats de qualitat. Garatge per
a 3 cotxes, 2 banys i 4 dormitoris.
Preu - 260.000 €

hi seran l’escriptor Josep Vilar i la garrotxina i advocada
Raquel Vilar. Les diputades al Parlament de Catalunya
Eulàlia Regüant i Dolors Sabater també hi seran presents.
Els més valents podran guanyar el premi al Corrander/a Garrotxí/na i al Corrander/a Major. Vilar ha celebrat que amb el pas dels anys ha acabat significant un
acte cultural original, diferent i “molt compromès amb
la lluita popular”. També ha apuntat que ja no només hi
ve públic de la comarca, sinó també d’arreu dels Països
Catalans. Cap a les vuit del vespre hi haurà més música,
amb un concert de Fetus i cançons de taberna, i més
tard, l’actuació de Milicianes per acabar la diada.
Dos premis. El corrander i corraandera garrotxina i
corrander i corrandera major. El combat son diferents
eliminatories. Primera ronda competeixen tots els participants i normalment son corrandes de presentacio
o tema d’actualitat. A part de corradnes tambe es fan
altres tipus de cant improvitzat, des de jotes, nyaqres
o nyores o altres tipus de cants improvisats. Tambe garrotins.

FINCA RÚSTICA A LA GARROTXA
A 7 km d’Olot. Amb 6,5 hectàrees de terreny entre
prats i bosc en una zona molt tranquil·la amb
precioses vistes i a 1 km del poble.
Una masia de 370 m2 totalment restaurada i
moblada amb acabats rústics i una altra masia de
pedra amb interiors per acabar.
Aigua, llum i bon accés.

FINCA RÚSTICA A LA
VALL D'EN BAS
55 has. total de les quals
12 has. són conreu i la resta
bosc i prats.
Casa, cabanya i naus
agrícoles.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
VOLTAIC

Voltaic fa possible enviar els beneficis de
l'energia solar a qualsevol punt de l'Estat
aconseguint el 100% d'autoconsum
LA JOVE EMPRESA OLOTINA HA SUMAT MÉS DE 600 NOUS CLIENTS
DES DEL GENER A BASE DE TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ

Demanem pel director general de
Voltaic Energia Solar, Jonathan Sielva González, entre un grup de quatre homes que parlen davant la seu
de l’empresa, a l’avinguda Europa
d’Olot. Es gira el més jove de tots
ells. “Sóc jo”, confirma. “Podeu esperar-vos?”, diu a la resta, i un altre jove
amb el símbol de Voltaic al polo li
respon que no pateixi, que ja segueix
ell i que després li farà cinc cèntims
de l’acordat. Jonathan Sielva, un noi
prim amb mirada desperta, ens fa
passar a les instal·lacions sense perdre massa temps. A dins, més cares
joves fixen la mirada concentrada
davant els ordinadors. No pot sorprendre, l’empresa es va crear fa poc
més de dos anys, just uns dies abans
de la pandèmia. El seu CEO, l’olotí de
26 anys natural del barri de Sant Roc
a qui ara seguim, va completar el cicle d’instal·lador elèctric a l’Institut La
Garrotxa. Després, va guanyar experiència treballant per a companyies
com Endesa. Va veure les dificultats
de la gent gran per pagar a final de
mes, sense un cop de mà que els
ho solucionés. Va estalviar durant
sis anys, amb jornades de 13 hores
diàries desitjant un canvi, fins que va
decidir que ell seria el canvi, sota el
nom de Voltaic.
Quan ens asseiem al despatx, ens
comenta que el parquet que trepitgem el va col·locar ell. “Com la ma-

joria del que s’ha instal·lat aquí. No
em fa res dir-ho, ningú no em va
ajudar quan vaig començar, però
mira fins on hem arribat”. Pronuncia centenars de paraules per minut
sense pràcticament parpellejar. Ens
comenta que estan col·laborant amb
la companyia Tesla d’Elon Musk. “Estem jugant en grans lligues”, ens diu.
També ens explica que acaba de tancar un contracte d’exclusivitat amb
una comercialitzadora que utilitza el
Sistema d’Intercanvi d’Energia (SIE).
Aquest sistema permet a un client
de Voltaic muntar una instal·lació de
plaques solars a la Garrotxa, Osona, el Ripollès o el Pla de l’Estany, i
enviar-la a Andalusia, si vol, a través
de la xarxa elèctrica de l’Estat. “Estem creant un sistema totalment
legal trencant moltes barreres. I no
només això”, diu, “un sol subministrament ben dimensionat pot arribar
a un cost zero d’energia consumida.
La xarxa del sistema convencional és
de compensació econòmica, va associada a euros. Aquí la injecció la fas
en quilowatts hora, en una bossa ‘en
línia’ que pots fer servir demà, si vols.
Es pot fer, nosaltres ho estem fent”.
Voltaic no treballa per aconseguir
que els seus clients generin un petit
tant per cent d’energia verda. “Jo vinc
aquí a canviar moltes coses, i anem
molt tard”, diu el seu director. “Per a
mi, la transició energètica és quan tu

ets capaç de produir el total del teu
consum. I no es tracta de fer grans
instal·lacions per ser 100% autosuficient”. La companyia treballa, en
canvi, per obtenir l’autosuficiència
i l’autoconsciència. Des del gener,
l’empresa ha sumat més de 600 nous
clients, i el seu director assegura que
ha parlat personalment amb la majoria. “Destinem una mitjana de vuit
hores a assessorar-los”, explica. “Soc
conscient que hi ha un ‘boom’, però
la nostra missió és que el control i la
transparència siguin reals, que tothom sàpiga i decideixi amb tota la
informació possible. Quan els arriba
la següent factura, em truquen per
dir-me si això està bé o s’han equivocat. No, això està bé”, els respon.
“És el que et vaig detallar que faria.
Complim el que vam signar. Això és
el que et vaig vendre”.

A voltaic creiem en l'autoconsum, i fem instal·lacions del 100% d'autonomia amb o sense bateries, tant a residencial com a industrial

ENS OCUPEM DE FORMA INTEGRAL DE TOT EL NECESSARI PER DUR A TERME EL TEU PROJECTE
Som empresa instal·ladora d'energia solar

Av. Europa, 54 · OLOT ·972 608 203 · www.voltaic.es · info@voltaic.es
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TÍTOL APARTAT

Celebren el retorn
de la Ruta de les Tapes
L’ASSOCIACIÓ D’HOSTALATGE DE LA GARROTXA
PRESENTA UNA EDICIÓ RENOVADA AMB UN NOU
SISTEMA DE VOTACIÓ

Del 6 al 29 de maig, un total de 18 establiments de
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa oferiran una
tapa més un quinto o canya per 3,5 euros. La Ruta
de les Tapes aquest any bufa les espelmes i és que
arriba al seu desè aniversari. L’associació ha canviat
una mica el format i ha preparat un díptic amb la
informació de les tapes, els horaris i els espais on
es poden degustar. “Nosaltres creiem que està molt
bé, en fem una valoració molt bona”, ha explicat Jordi Fajula, membre de l’associació i un veterà en la
participació de la ruta. “Hi ha anys que hem estat 15
i d’altres, 22. Es veu que la gent en té ganes, perquè
és un acte en què sumes. Sempre hem sumat. És una
cosa que ens va mol bé als establiments, una finestra
perquè et coneguin.”
La Ruta de les Tapes s’ha acabat convertint en un esdeveniment social que mobilitza a la gent de la ciutat. A més, és una campanya per promoure els establiments que la conformen i hi aposten. Enguany
ha canviat el mètode de votació de la tapa, com ha
explicat Neus Giménez, de l’entitat organitzadora: “Hi
haurà un codi QR des d’on es podrà votar la tapa. Escanejant aquest codi aniràs a parar a una pàgina web
on hi ha totes les tapes, i allà les podràs votar. Està
en un format ‘feed’ d’Instagram, perquè està vinculat
a aquesta xarxa social”.
Els consumidors que votin la tapa tindran l’oportunitat de guanyar diferents premis, com ara, una estada
gastronòmica, un vol en globus o lots de cervesa. El
sistema fa que l’usuari pugui votar una única vegada
cada tapa, tot i que en pugui votar tantes com vulgui.
La tapa que obtingui més ‘m’agrades’ obtindrà el reconeixement a la Millor Tapa Popular. Per altra banda, un jurat format per persones de diferents àmbits
també valorarà les tapes i la que tingui més puntuació serà guardonada com a Millor Tapa Professional.
“Hem replantejat coses”, explica Estanis Vayreda, regidor de Promoció Econòmica. L’Ajuntament d’Olot
dóna suport a l’Associació d’Hostalatge a fer possible
la ruta. “Estem molt contents de tornar-ho a fer, renovat i innovat, però sobretot que la gent torni a fer
tapes i a sortir”, ha esmentat.
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RUTA D’ART URBÀ DE LES PLANES D’HOSTOLES

Parets que es transformen
en obres d’art

3

LES PLANES D’HOSTOLES ENGRANDEIX LA SEVA
RUTA D’ART URBÀ

No totes les obres d’art pictòriques es troben als museus. També n’hi poden haver al carrer, als murs, als
edificis o al terra. És l’’street art’, art urbà o de carrer. Te’l
pots trobar en girar una cantonada, i moltes vegades
té un significat més enllà del que es veu a simple vista.
Això, a Les Planes d’Hostoles, ho saben prou bé. “A Les
Planes no hi havia cap expressió artística a l’espai públic
i vam veure que podria ser una bona manera d’acostar
l’art a la població, tant als veïns com als visitants. Creiem
que és un reclam molt interessant per a un tipus de públic sensible a la cultura.” explica la tècnica de cultura de
l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles, Laia Juez.

4

1

Els murals serveixen per parlar de la història i del territori, i alhora, per generar nous símbols d’identitat
col·lectiva. Ara mateix, la ruta d’art urbà compta amb set
murals repartits a diferents racons del municipi garrotxí.
Són obres d’autors amb gran trajectòria com Rock Blackblock o Elisa Capdevila i autors locals com el planenc
Joel Amat.

2

‘Perdut en el record’, l’últim dels murals
Un dels últims murals que s’ha pintat és obra de l’artista
anglesenc Nil Perujo (@nilperujo), sota el nom ‘Perdut
en el record’. L’obra, d’estil realista, parla de la memòria
a través de les diferents expressions d’una persona
gran. L’home representat, veí d’un poble dels voltants,
va morir fa un parell d’anys superant el llindar dels cent
anys i va deixar enregistrat un testimoni sobre un dels
moments més feliços de la seva vida: el final de la guerra. La gravació en qüestió es podrà trobar amb un codi
QR al mural i tothom qui ho vulgui podrà escoltar-la.
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5

TÍTOL APARTAT

6

7

LLISTAT DE MURALS
1. ‘Les cosidores’ d’Elisa Capdevila, a la carretera
2. ‘Comunicació/Incomunicació’ de Slim Safont, al parc de la Plaça Nova
3. ‘Pardal torna al niu’ de Jofre Oliveras, al carrer Tarragona
4. ‘El cor té principis que la raó desconeix’ d’ARK, al carrer de la Font
5. ‘Revoltes Remences’ de Roc Blackblock, a la Sala Polivalent
6. ‘El Besavi Cisteller’ de Joel Amat, al carrer Doctor Oliveras
7. ‘Perdut en el record’ de Nil Perujo, al carrer Rocacorba

DISSENYS DE CUINA
ÚNICS I EXCLUSIUS

SLU

I TAMBÉ
ELECTRODOMÈSTICS

OLOT C. Portbou, 1 · 972 26 95 00 · www.centercuina.com · centercuina@centercuina.com
ROSES Gran Via Pau Casals, 103-107 · 972 25 74 31 · roses@centercuina.com
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FESTA DEL ROSER A RIUDAURA I FESTA MAJOR DE BIANYA

Tornen les tradicions
a la comarca
LA VALL DE BIANYA RECUPERA LA TRADICIONAL
SEMBRADA DE CONFITS I RIUDAURA TORNARÀ A
VIURE EL BALL DEL GAMBETO A LA PLAÇA MAJOR

La Garrotxa destaca pel seu paisatge de muntanyes, de
valls, de prats, de serres i de boscos, però també per la
seva riquesa cultural, un llegat que es reflecteix en cadascuna de les festes d’arreu dels pobles de la comarca.
La Vall de Bianya torna a celebrar la seva festa major

El Ball del Gambeto recupera el seu espai a la plaça
major

Un dels municipis que recupera la seva festa major
aquest 2022 és la Vall de Bianya, que enguany es concentrarà en un sol dia, el 15 de maig, en honor a Sant
Isidre. Entre els actes que se celebren, un dels més esperats és la sembrada de confits i caramels a càrrec dels
pabordes i les pabordesses de la festa, enguany en Joan
de la Coma i en Joan de Can Dolores. Tal i com diu el seu
alcalde, Santi Reixach, “Sant Isidre era un pagès i sembrava el gra. Ara els pagesos, per festa major, sembren
confits i caramels.” Aquest any encara no s’organitzarà la
fesolada i s’evitaran els àpats multitudinaris, però sí s’hi
ballaran sardanes i s’escolliran l'Hereu i la Pubilla de la
Vall de Bianya.

Només un mes més tard, Riudaura celebrarà la seva festa del Roser, que s'escau sempre per la Pasqua de Pentecosta, el primer cap de setmana de juny. Entre els diversos actes que es realitzen, també hi té lloc la tradició.
Després que l’any passat el Ball del Gambeto s’hagués
de dur a terme a la pista poliesportiva del centre cívic,
enguany torna a la plaça major. El Ball del Gambeto és
la tradició més preuada del poble garrotxí. Vuit parelles
ballen agafades de la mà d’una en una i també en grup.
Els homes van vestits amb barret de copa i les dones
amb faldilla i mantó brodat. Enguany també hi haurà
lloc pel ja tradicional pel ball dels gambetons, amb els
nens i nenes riudaurencs.

tiu!

es
Avança’t a l’

ROBA INTERIOR

C/ Bisbe Serra 8 · tel. 972 26 13 40
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
NOVA RUTA PEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE BESALÚ

El passat industrial
de Besalú
LA VILA COMTAL ESTRENA UNA RUTA TURÍSTICA I
DIDÀCTICA PEL SEU PATRIMONI INDUSTRIAL

El passat medieval i la cultura jueva de Besalú ja no és
l’únic atractiu turístic de la vila comtal. Besalú ha creat
una ruta dins del municipi que permet conèixer el passat industrial del poble, testimonis del passat i elements
clau del desenvolupament i de la història de la vila, i és
que l’aigua, l’electricitat, el paper, el ferro i la calç són els
protagonistes d’una indústria encara viva.

Des d’una farga romana fins a LC Paper

La nova ruta és un recorregut per antigues instal·lacions.
La majoria són d’origen medieval, però també hi podem
trobar elements des de l’època romana fins al segle passat. De fil conductor es fa servir la llera del Fluvià, riu al
qual estaven lligades les activitats industrials. En cada
punt hi ha un plafó amb una breu explicació del més
rellevant de cada element i un codi QR amb informació
complementària.

Els elements que conformen aquesta nova ruta del passat industrial de Besalú són ben diversos. Entre ells hi
podem descobrir una farga romana (un taller metal·lúrgic que va funcionar, probablement, durant la segona
meitat del segle I dC), la paperera i la central elèctrica de
Can Surós, el molí fariner de Can Curós (la seva història
se situa entre l’any 977, en què el comte de Besalú, Miro
Bonfill, dota el monestir de Sant Pere amb propietats,
drets i rendes, i l’octubre de 1963, quan el molí fou abandonat definitivament), el forn de calç a gran escala de
Joan Oliveras i els orígens de l’empresa LC Paper.
El mapa interactiu, així com més informació de cada element, el poden trobar al web www.patrimonibesalu.cat.


·    ·  ·      ·    

V

Primavera 2022

22

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
NOVA RUTA PEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE BESALÚ

Dóna un nou aire a la teva llar amb
TAPISSERIA
ABANS

DESPRÉS

TENDALS
CORTINES DE TOT TIPUS
Arquebisbe Alemany, 27
VIC · 93 883 34 99

Av. Onze de setembre, 8
OLOT · 972 26 47 07

Tot en
protecció
solar
636 150 219
www.tapis-ser.cat
tapis.ser@hotmail.com

Segueix-nos!
Més fotos a: @tapis_ser
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LA RESTAURADA TORRE DEL CÓS DE MONTAGUT I OIX

Unes millors vistes a la
Torre del Cós
LES OBRES DE MILLORA EN AQUESTA TORRE DE
MONTAGUT PERMETRAN ALS VISITANTS PODER
PUJAR A L’EDIFICI I GAUDIR D’UNES MILLORS VISTES

Montagut i Oix és poble propici per fer-hi caminades.
L’Alta Garrotxa és, probablement, una de les zones més
concorregudes, però no és l’única que pot presumir de
ser d’una gran bellesa. Ja fa uns anys que l’ajuntament
d’aquest municipi garrotxí, a través de les ajudes de
l’àrea de patrimoni de la Diputació de Girona, està fent
millores a la Muntanya del Cós, al nucli de Montagut.
Concretament, s’ha arreglat bona part de la Torre del
Cós, un edifici que data del segle XI, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. La torre estava pràcticament
en ruïnes i ara s’ha remodelat per fora i per dins, amb
l’objectiu d’habilitar-hi un accés per poder-hi pujar.
Des del consistori ja fa anys que treballen per revitalitzar espais del municipi i altres zones on poder-hi fer
caminades i ser visitats. Una de les apostes per diver-

Experiència, proximitat, eficàcia són
els principals valors que ens defineixen
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Ctra. Les Tries 111 · 17800 OLOT · 972 744 661
pintures@psn.cat · pinturessantnarcis.com

HORARI
BOTIGA

De 8 a 13h
De 15 a 19 h

Dissabtes
9.30 a 13 h

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
LA RESTAURADA TORRE DEL CÓS DE MONTAGUT I OIX

sificar els llocs que poden freqüentar els visitants que
arriben a Montagut i Oix és millorant punts atractius
del municipi segurament poc coneguts per gent de
fora. “De vegades sembla que la gent només té ulls
per Sant Aniol d’Aguja i els gorgs, per això estem treballant per millorar altres indrets del municipi, fent-los
més amables i atractius per als visitants”, explica Arnau
Vilar, regidor de turisme a l’Ajuntament de Montagut i
Oix. De fet, des de fa uns dies, tots els visitants que ho
vulguin ja poden enfilar-se fins al cim de la torre i gau-

dir d’unes vistes encara millors que les que es podien
observar fins ara. A la torre s’hi pot pujar de nou del
matí a nou del vespre.
A banda de la torre, a la Muntanya del Cós hi ha també
l’ermita i el mirador. Aquest és un indret fàcilment visitable. Es tracta d’una ruta a peu d’entre cinc i sis quilòmetres. Un possible punt d’inici és des del camp de
futbol de Montagut, tot seguint la carretera o el corriol
fins arribar al cim.

PINK
MARTINI

8 JULIOL - 6 AGOST 2022

23 JULIOL | 22h
AUDITORI DEL CASTELL

FEAT. CHINA FORBES AND STORM LARGE

Únic concert a Catalunya

DESCOBREIX TOTA
LA PROGRAMACIÓ
A PARTIR DEL

19 DE MAIG

festivalperalada.com
T. 902 374 737

UNA ÒPERA DE

29 JULIOL | 22h
AUDITORI DEL CASTELL

RUFUS WAINWRIGHT
HADRIAN
LLIBRET DANIEL MACIVOR
CORO Y ORQUESTA TITULARES DEL TEATRO REAL

AINHOA ARTETA · THOMAS HAMPSON · XABIER ANDUAGA
RUBÉN AMORET TI ·VANESSA GOIKOETXEA
White Gauze, 1984
© Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.
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OXFAM INTERMÓN TRAILWALKER

La Trailwalker
tornarà a sortir d'Olot
FAMÍLIES, GRUPS D'AMICS I NENS TAMBÉ PODRAN
SUMAR-SE A L'EXPERIÈNCIA AMB UNA RUTA MÉS
REDUÏDA

L'esperit de grup, l'esforç i la solidaritat van de la mà a
l'Oxfam Intermón Trailwalker, un dels esdeveniments
més emblemàtics i multitudinaris de la demarcació. El
cap de setmana del 21 al 22 de maig, Olot tornarà a ser
punt de sortida de la prova en dues de les seves modalitats: la de 100 km, on els equips han de recórrer la distància que separa Olot i Sant Feliu de Guíxols en 32 hores, i
la de 50 km, que consisteix a anar d'Olot a Girona en un
màxim de 16 hores.
Enguany, com a novetat, famílies, grups d'amics i nens
també podran sumar-se a l'experiència de la Trailwalker
amb una ruta més reduïda, de 10 km per realitzar en quatre hores, que transcorrerà diumenge entre Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.
Ja són molts, més de 170, els equips que es preparen des
de fa setmanes per fer la Trailwalker. L'objectiu, aportar
el màxim als projectes d'Intermón Oxfam per donar suport als col·lectius vulnerables afectats pel canvi climàtic a
l'Àfrica i l'Amèrica Llatina. Cada grup de participants a les
proves de 50 i 100 km es compromet a recaptar un mínim
de 1.500 euros, i 500 euros si fan la prova de 10 km.

Hem convertit
la nostra passió
en la nostra
professió




   
  
 
  

  


  

PAELLES I FIDEUÀS
PER EMPORTAR
No ens
conformem amb
donar menjar...
Volem crear
emocions
OBRIM TOTS ELS DIES,
INCLÓS DIUMENGES
I FESTIUS

  · 
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SAKE
YUKI

BUFFET LLIURE
SUSHI
FUSIÓN ASIA
OBERT
DE DIMARTS
A DIUMENGE

Vine a tastar
el millor sushi
de la Garrotxa
Pou del Glaç, 6 · Olot
(al costat d’Olot TV)

654 75 18 02
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CORNAMUSAM D’OLOT

No hi ha primavera
sense Cornamusam
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CORNAMUSA
CELEBRARÀ AQUEST 2022 LA SEVA 31A EDICIÓ

El Festival Internacional de la Cornamusa, conegut com
el Cornamusam, tindrà lloc del 25 al 29 de maig. És
un festival internacional de música d’arrel dedicat a la
difusió i promoció de la cornamusa o sac de gemecs i la
seva música, així com la mostra de cornamuses d’arreu
del món. El festival va néixer l'any 1992 impulsat per
l'entitat El Til·ler i la seva programació combina concerts, cercaviles, xerrades i altres activitats relacionades amb aquest instrument tan especial.
Des de l’organització volen que siguin uns dies festius
per a la ciutat, ja que el Cornamusam té un significat
important per a Olot. “Aquest any intentarem que sigui
un festival amb el màxim regust del que havíem viscut el 2019. Volem tornar a viure la cultura popular al
màxim, fer cercaviles, sortir dels espais perimetrals i
poder gaudir del caliu de la cultura popular que tant
ens agrada”, admet el director del Til·ler, Àlvar Borrell.
La 31a edició del festival, després de dos anys de pandèmia, tornarà a comptar amb concerts a la plaça de
Braus, tallers, conferències, vermuts musicals, audicions i cercaviles. Tot plegat, sense deixar de banda les
activitats més tradicionals, com la tocada d'inici –enguany a càrrec de Marta Coll- que dona el tret de sortida al festival des del Balcó dels espants de l'església de
Sant Esteve, i el ball de la Cabreta.
La màgia de Carlos Núñez torna a Olot
El gaiter Carlos Núñez, reconegut internacionalment,
serà un dels plats forts d’aquesta edició, el que serà el
segon concert que ofereix a la ciutat. Considerat un dels
músics més brillants del món, Núñez fa més de tres dècades que volta pels escenaris d’arreu, compartint música amb artistes com The Chieftains, Sinéad O’Connor,
Bob Dylan, The Who o Bon Jovi, entre d’altres. Ha fusionat el so de la gaita amb tots els gèneres, des de l’òpera,
el flamenc o el trap. El concert tindrà lloc dissabte 28 de
maig a les 10 de la nit a la plaça de Braus d’Olot.

Programa
Dimecres 25 de maig
19h Conferència amb Francesc Sans.
Seu Òmnium Cultural
Dijous 26 de maig
19h Audició de l’Àrea de Música tradicional de l’EMMO.
Parc Nou
Divendres 27 de maig
18.30 Posi-me’n 3 quartans! Amb Tocats del grall i
Jo&Anna. Centre d’Olot
20h Concert amb Càndid Trujillo, Jaume Rosselló i Tomeu ‘Cucuia’. Puig del Roser
21.30 Tocada d’inici a càrrec de Marta Coll.
Plaça Rector Ferrer
21.40 Ball de la Cabreta amb RSK”. Plaça Rector Ferrer
22h Homenatge a Paddy Moloney. Plaça de Braus
23.30 Concert de Germà Negre + Pol Valverde.
Plaça de Braus
Dissabte 28 de maig
Tot el dia La Plaça del Cornamusam (música, jocs, lutiers, fira d’artesania,etc.).
Puig del Roser
11h Taller amb Jordi Molina i Manu Sabaté i Carles Marigó.
Sala El Torín
13h Concert-vermut amb Marigó Sabaté. Puig del Roser
16.30 Trobada d’escoles de música tradicional. Sala El Torín
18h Cercavila de la Cabreta. Puig del Roser-Centre d’Olot
20h Escenari Obert. Puig del Roser
22h Concert Carlos Núñez. Plaça de Braus

Informació i entrades
al següent codi QR:

Tot en vidre des de 1969
C/ Estadi, 19 · OLOT · 972 26 28 43
info@cristalleriesolot.cat · www.cristalleriesolot.cat
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ENTREVISTA A SANTI REIXACH, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL

Parlem amb el president del Consell Comarcal
i alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach, del
retorn a la normalitat que està experimentant
la comarca des de Setmana Santa.
Santi Reixach somriu tot veient
com la primavera fa tornar a florir totes les activitats culturals a la
Garrotxa. No han estat anys gens
fàcils ni per a ell ni per a la resta d'alcaldes de la comarca, i ara
toca, diu, "recuperar la normalitat".
Tot i així, el president del Consell
Comarcal manté la guàrdia ben
alta, i al seu municipi, la Vall de
Bianya, encara van amb peus de
plom. "Anem sobre la marxa perquè això no s'ha acabat i no volem caure en una eufòria massa
desfermada". De tota manera, els
bianyencs i les bianyenques recuperaran la seva Festa Major, que
comprimiran en un sol dia, el 15
de maig, tot i que des de dissabte
dia 14 ja es notarà l'activitat al poble. "No podrem fer la fesolada i
evitarem els àpats multitudinaris
que tant ens agraden, però sí que
ballarem sardanes, per exemple.
També farem la sembrada de
confits, durant la qual aprofitarem per escollir l'Hereu i la Pubilla", explica.
Bianya és un reflex de com està
sortint la comarca de la pandèmia
i de la manera amb la qual ressorgeixen els esdeveniments culturals, amb una barreja de prudència i optimisme. La Setmana Santa
ha estat un període on s'ha vist

"El meu desig per a aquesta
primavera és que la pandèmia
es converteixi en un record"

una clara recuperació pel que fa al
sector turístic. L'alcalde de Bianya
creu que "si la ocupació no ha estat
del 100%, segur que ha arribat al
90% alguns dies. La gent ha vingut i
els restauradors han treballat molt.
Estem molt satisfets".
Cap a un canvi de paradigma
Tot i la seva gran afectació, la pandèmia ha deixat també espai per a
unes conclusions que poden servir
per al futur. Evitar la sobrefreqüentació als espais naturals i controlar-hi l'accés ha estat una prioritat
dels agents comarcals des de fa
anys, però les mesures s'han accelerat arran del coronavirus. Amb el
bon temps, les restriccions tornen
paulatinament als espais naturals
que es volen preservar. "Sempre repetim que volem que la gent vingui,
és un orgull que vinguin a la Garrotxa i necessitem als visitants, però
han de venir d'una manera ordenada”, diu Santi Reixach. “Si controlem
la sobrefreqüentació se'n beneficia
tothom, des de la gent que viu a la
zona fins a l'entorn, passant també
pels mateixos visitants, que gaudeixen més de la visita".

mesures que, si funcionen, molt
probablement s’acabaran implantant de manera permanent.
El president del Consell Comarcal
creu que "és un canvi de paradigma. La gent busca els espais
naturals i això és molt bo. Ara,
es tracta de garantir-los la millor
qualitat per a les seves visites i de
vetllar també pels nostres veïns i
veïnes".
La Música als masos, les Nits de
jazz i l'activitat cultural que Bianya reiniciarà aquest estiu seran
proves de foc per al retorn a la
normalitat, igual que a molts altres pobles de la Garrotxa.

El Departament d’Acció Climàtica
està preparant una prova pilot a
la Garrotxa de cara a l'estiu. Com
ja van dur a terme amb èxit al Cap
de Creus el 2021, es vol estudiar a
fons l'accés a la comarca, amb unes

Necessites uns espai de
Pau, Benestar
i treure’t l’estrés?
Medicina Xinesa
Acupuntura - Okyu - Ontake
Massatge Tuina
Massatge amb olis essencials

607 44 06 71
Annamaria R. Espaulella

Centre d’Olot
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
GARROTXA VOLCANIC WALKING

Caminar la Garrotxa
amb valor afegit
EL FESTIVAL GARROTXA VOLCANIC
TORNA DEL 3 AL 6 DE JUNY

WALKING

És ben sabut que una de les millors maneres de descobrir
la comarca és recorrent les seves rutes i camins. Turisme
Garrotxa i la Xarxa de Senders Itinerànnia han fet un pas
més amb el Garrotxa Volcanica Walking, amb l'objectiu
de donar valor a les rutes a peu, de la mà dels guies que
millor les coneixen.
La quarta edició, que coincidirà amb el pont de la Segona
Pasqua, del 3 al 6 de juny, proposa 24 activitats familiars
en quatre dies. Passejades nocturnes, itineraris culturals,
caminades amb nens, de relaxació, però també activitats
esportives i rutes una mica més exigents formen part del
programa d'enguany, pensat perquè garrotxins i visitants
redescobreixin diversos indrets de la comarca amb valor
paisatgístic.
Totes les propostes estan liderades per empreses de
guiatge del territori que ofereixen preus inferiors als habituals coincidint amb el festival. La finalitat no és altra
que promoure una activitat saludable com el senderisme,
però des d'una perspectiva diferent: fent barranquisme,

observant les estrelles, fent un bany de bosc o un circuit
d'orientació.
A més, els participants a les activitats del Garrotxa Volcànic Walking podran degustar productes locals que ofereixen els diferents ajuntaments, i rebran un 'kit del senderista' com a obsequi.

PROJECTES I SOLUCIONS
TÈCNIQUES PER A TOT
TIPUS DE TANCAMENTS

Més de 30 anys

al vostre servei

PORTES CORREDERES

FINESTRES I FINESTRALS

TANCAMENTS PORTES

C/ Alba Rosa, 35 · OLOT (al costat del Gros Mercat) · Tel. 972 27 11 36 · www.lamiplac.com · info@lamiplac.com

Ctra. Sant Joan de les Abadesses, 38
OLOT (Girona)
TEL. 972 276 555 - 616 132 025

PIS DE LLOGUER AL CENTRE D’OLOT
de 146 m2. 4 hab., una suite amb bany,
vestidor i terrassa, 3 hab. amb armaris
encastats, dos banys i un lavabo,
cuina, rentador, menjador-sala d‘estar
amb llar de foc, calefacció, una gran
terrassa i plaça d’aparcament.
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EDIFICI EN
VENDA
Ediﬁci al
centre
d’Olot de
600 m2 per
reformar,
sense
llogaters,
possibilitats de
local comercial o aparcaments.
4 pisos i un àtic amb terrassa.

HABITATGE DE LLOGUER MOLT A
PROP DEL CENTRE D’ OLOT
Habitatge de 78 m2 útils.
3 habitacions, cuina, rentador, sala
d‘estar-menjador, 1 bany, gran
terrassa, calefacció, aire condicionat i plaça d’aparcament.

NAUS INDUSTRIALS EN VENDA
NAUS des de 388 m2.
Diverses opcions de superfícies.
Materials de qualitat, coberta Deck
i portes seccionals. Molt bona
situació.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
GARROTXA VOLCANIC WALKING

Kids&Us Olot celebra 10 anys a la població!
Kids&Us OIot va obrir les seves portes el curs 2011-2012 i
enguany celebra el seu 10è aniversari a la població. Gabe Mc
Laughlin, franquiciat i director del centre, ens explica com se
sent quan miren enrere per recordar aquell setembre de 2011:
“durant aquests anys, des de Kids&Us Olot, hem estat testimonis privilegiats del creixement del nostre alumnat i de la
transformació que han viscut i que els permetrà obrir les ales
a un món ple de possibilitats. Centenars de nens i nenes han
crescut a les nostres aules envoltats de personatges i històries
meravelloses i d’un anglès ric i natural; hem escoltat les seves
primeres paraules en anglès; hem compartit els seus somriures i viscut els seus progressos a mesura que s’han anat fent
grans. No en podem estar més orgullosos.”
Kids&Us Olot i la seva metodologia
Kids&Us Olot encara el futur amb la mateixa il·lusió d’aquell
primer curs, quan van iniciar la important missió d’ensenyar
anglès als nens i nenes de la població amb una metodologia
única i innovadora: Natural English de Kids&Us. Kids&Us Olot
vol seguir creixent i aprenent a la població, tal i com el propi
director assegura: perquè a Kids&Us ensenyem el sentit de
l'anglès i ho fem en anglès; acompanyem el nostre alumnat en
el camí cap a la maduresa perquè estem convençuts que
aprendre amb sentit és un dret fonamental dels nens i nenes.
Les escoles d’anglès Kids&Us van néixer amb la intenció de
canviar el món de l’aprenentatge de l'anglès i convertir-lo en
una experiència única i integral i ho va fer amb la voluntat de
fer les coses marcant la diferència. Així es va crear Natural
English, una metodologia que no només permet als nens i
nenes aprendre anglès tal com adquireixen la seva llengua
materna, de manera espontània i natural, sinó que també té en
compte les emocions i les converteix en un recurs a través del
qual s’aprèn de manera significativa.
Amb ells i per ells, aquest any Kids&Us Olot bufa les espelmes
amb tota la família que forma el centre, tot desitjant continuar
“fent allò que millor sabem fer: ensenyar anglès amb tot el
sentit del món” com assegura Gabe Mc Laughlin.

Pel que fa a les opcions d'allotjament, els visitants de fora
de la comarca tenen la possibilitat d'allargar la seva estada comprant 'forfets' de diferents visites amb pernoctació per a aquest primer cap de setmana de juny.
El Garrotxa Volcanic Walking s'emmarca en els Festivals
de Senderisme dels Pirineus, coordinats per l’IDAPA (Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran) i compta
amb el suport de la marca turística Pirineus, el Patronat
de Turisme Ara Lleida i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Al web www.garrotxavolcanicwalking.cat hi trobareu
el programa complet d'excursions i com fer la inscripció.

Sobre Kids&Us
Kids&Us és una metodologia pedagògica d’aprenentatge de
l’anglès única i provada, per a nens i nenes d’1 a 18 anys. A partir
d’un fort desig d’innovació i millora continuada, aquest mètode ha
revolucionat l’aprenentatge de l’anglès basant-se en una
immersió lingüística total i en la reproducció del procés natural
d’adquisició de la llengua materna.
Fundada l’any 2003 per la filòloga manresana Natàlia Perarnau,
Kids&Us opera sota el model de franquícia i compta actualment
amb 527 escoles a 9 països: Andorra, Bèlgica, Espanya, França,
Itàlia, Japó, Marroc, Mèxic i República Txeca.
Per a més informació: Kids&Us Olot
C/ Sant Pere Màrtir, 42 · 17800 Olot - Girona
Tel. 972 27 03 85
olot@kidsandus.cat · https://olot.kidsandus.es
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FESTES DEL ROSER DE LES PRESES I MAIÀ DE MONTCAL

Les festes del Roser
que queden
LES PRESES I MAIÀ DE MONTCAL PREVEUEN UN
PROGRAMA DE PRIMAVERA MÉS SEMBLANT ALS
D’ABANS DE LA PANDÈMIA

Les Preses i Maià de Montcal són dels darrers pobles garrotxins a programar les festes del Roser d’aquesta primavera. Les respectives organitzacions han treballat per
tenir el programa més complet possible, fins i tot afegint
alguna que d’altra novetat. Maià de Montcal celebrarà la
Festa del Roser i Sant Isidre el cap de setmana del 14 i el
15 de maig. El dissabte a les 12 del migdia començarà la ja
9a edició de la Mostra d’arrossos a Les escoles. Enguany
s’evitarà el format concurs perquè les entitats no mengin
arrossos elaborats per altres grups amb qui no tenen una
relació habitual i evitar el contagi de coronavirus. Totes
les entitats, però, poden inscriure’s al correu electrònic
ajuntament@maia.cat.
La programació a la tarda continuarà amb inflables per
als nens i nenes, el partit entre el Maià i el Serinyà, el sopar de festa amb àpats que els participants portaran de
casa i ball.
Diumenge, després de la missa solemne, el dia estarà dedicat a la Baixada de carretons. Els vehicles es concentraran a 2/4 de 12 del matí a la Plaça de l’Església. L’entrega

Dra. A. Gómez Ramos

Tel. 972 29 22 06

Ctra. Olot 51 · St. Joan les Fonts
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dels obsequis es farà a partir d’1/4 d’1 a la Plaça de l’Hort
d’en Patllari, on seguidament es durà a terme la subhasta
dels Encants. Prèviament els veïns els hauran deixat a la
botiga del Casal del poble o se’ls passarà a recollir el dissabte al matí a casa.
Tots els actes tradicionals i un concurs de bitlles catalanes
Les Preses celebrarà la Festa del Roser el cap de setmana
del 21 i 22 de maig. Entre els actes que se celebraran el
dissabte, s’hi podran trobar els organitzats per l’associació de jubilats del municipi. A més del concurs de petanca,
l’entitat ha previst el primer Concurs de bitlles catalanes.
Diumenge 22 de maig, les Preses acollirà la Trobada de
cotxes antics i clàssics, cercavila dels gegants, vermut popular i sardanes. A banda d’aquests actes, el programa de
Festa del Roser de les Preses també ha reservat lloc per
a l’hora del conte, el Lliurament de premis del concurs de
relats i cartells i una exposició amb els treballs d’alumnes
de l’Institut Bosc de la Coma. Tota la programació detallada es pot trobar al web de l’Ajuntament.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
DIA DE LA DALLA DELS HOSTALETS D’EN BAS

Torna el Dia de la Dalla
dels Hostalets d’en Bas
MULTITUD D’ACTIVITATS COMPLETARAN EL MÍTIC
CONCURS DE LA VALL

Aquest 2022 i després de dos anys d’absència, torna una
de les trobades més populars i tradicionals de la Vall
d’en Bas, el Dia de la Dalla d’Hostalets. Enguany serà el
dia 5 de juny, el primer diumenge del mes.
A més del mític concurs de dalla, que tindrà lloc al llarg
de tot el matí, hi haurà un esmorzar popular, una fira
de productes artesans i alimentaris, una xerrada sobre
temàtica rural, un taller on s’aprendrà a realitzar una
elaboració, activitats destinades a la mainada, l’actuació
dels Tamboketes i un dinar de germanor.
Un punt de referència al calendari
Bona part del territori de la Vall d’en Bas el formen
camps de conreu. Des de sempre, l’agricultura ha estat
la base i un dels motors de l’economia del municipi. Els
temps han canviat i les formes de treballar la terra també; ara el pagès té moltes més comoditats que abans i
és pràcticament impossible veure algú fent la sega ma-

nualment. La Vall d’en Bas, però, amb les terres més fèrtils de Catalunya, la zona on es van aixecar els pagesos
que treballaven la terra a l’Edat Mitjana, no vol oblidar el
sistema tradicional de treballar al camp. El Dia de la Dalla és una jornada per homenatjar aquells avantpassats,
en molts casos no tan llunyans, que treballaven la terra
de forma manual. El que en un principi era una trobada d’uns quants dalladors s’ha convertit amb el pas del
temps en un punt de referència al calendari, no només
de les comarques gironines, sinó també de la resta de
Catalunya i fins i tot d’Euskadi, Occitània i altres indrets
de l’Estat espanyol.
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A la zona del
Parc Natural de
la Garrotxa...
Tel. Mòbil 687 020 052
Tel. 972 29 20 61
St. Joan les Fonts

Mondor
Comprem or,
plata i brillants

Màxima relació
qualitat-preu

Reparem tot
tipus de joies

INVERSIÓ SEGURA

DINERS RÀPIDS

MANLLEU Av. Roma, 135 · 93 851 56 43

OLOT Psg. d’en Blay, 36 · 972 27 31 03




    

Carrer Ganganell, 23
17850 Besalú
972 59 06 24

B A R - R E S TAU R A N T B E S A L Ú



 
         ·  ·   

MENÚ DIARI
Ctra. N-260 km 63 | 17850 BESALÚ | 972 59 12 19
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
LA FESTA MAJOR DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Sant Feliu de Pallerols
està de festa
EL BALL DE CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA
TORNARAN A SER ELS GRANS PROTAGONISTES

Sant Feliu de Pallerols s’engalana de bona manera per
rebre la festa major. Se celebra cada any coincidint
amb la festivitat de la segona Pasqua o Pasqua Granada, i els seus actes centrals tenen lloc entre el divendres anterior a la diada de Pasqua de Pentecostes i el
dimarts següent.
Sense cap mena de dubte, l’element més destacat
d’aquesta Festa Major, que segueix l’esquema típic i tradicional de les Festes Majors de la Catalunya Vella, és
el Ball de Cavallets, Gegants i Mulassa, la popular Mata-degolla. Aquesta dansa, tant curiosa com original, és
considerada pels experts com un valuós document de
la dansa tradicional catalana. La seva implantació i l’origen que la van motivar ens resulten, ara com ara, totalment incerts i desconeguts, ja que lamentablement
no en resta documentació escrita, però hi ha diverses
teories que li atorguen un caràcter llegendari, teatral o
hagiogràfic. Segons la més popular, el ball va néixer en
el context de la representació de la llegendària batalla
entre sarraïns i santfeliuencs. Tal com el seu nom indica, els elements que protagonitzen el ball són una mulassa, una parella de gegants i vuit cavallets, juntament
amb el grup de cavallets infantil que va ser incorporat
a la festa l’any 1993.
La faràndula de Sant Feliu sortirà, com cada any,
tres cops per Festa Major
El ball de la faràndula de Sant Feliu de Pallerols es podrà veure, com cada any, tres cops durant la festa major. El primer serà dissabte, 4 de juny, a partir de les 5
de la tarda, quan cavallets, gegants i Mulassa faran un
recorregut per diferents indrets i carrers del poble on
ballaran.
L’endemà diumenge, a la plaça de l’església, els santfeliuencs i santfeliuenques podran gaudir dels tradicionals balls, a la mitja part de l’audició de sardanes de la
Cobla La Principal d’Olot.
Dilluns 6 de juny a la tarda, serà el darrer dia. Davant
de l’Ajuntament i la Capella del Roser, les sardanes tornaran a sonar i la faràndula santfeliuenca a ballar.
La música, l’altra protagonista
I a banda dels actes més tradicionals de la Festa Major, a Sant Feliu de Pallerols també hi ha espai per a la
música. Divendres dia 3 de juny hi haurà un concert
a càrrec de Blue Moon, i tot seguit Bazagas. Dissabte,

la música Miquel del Roig animarà i farà gaudir de la
festa sense defugir de la denúncia ni del compromís.
Tot seguit, serà el torn de Maribel i més tard, Animal
Show DJ amb les cançons més actuals del panorama
musical. L’olotí Pol Ferrés i la seva banda obrirà l’última
nit de festa major, diumenge 5 de juny, i el seguirà el
concert estrella de la jornada: els terrassencs Doctor
Prats hi faran parada en el marc de la seva gira ‘Massa
bé’ a Sant Feliu de Pallerols i faran vibrar, ballar i embogir amb les cançons del seu nou àlbum ‘Pel Cantó Bo’,
que va veure la llum a finals d’abril. L’última nit de festa major tindrà DJ Capde al capdavant, amb la fórmula
perfecta per fer cantar, ballar i saltar.
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EXPOSICIÓ I FESTA DE LA FARÀNDULA A OLOT

Del taller al carrer.
La faràndula olotina
ELS MUSEUS D’OLOT PREPAREN UNA EXPOSICIÓ
I ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL BESTIARI
TRADICIONAL DE LA CIUTAT

Moltes de les peces de la faràndula que veiem en cercaviles o balls no són les originals. Algunes es van deixar
d’utilitzar a causa del pes o el material amb què estaven
fetes. La ciutat d’Olot és rica en aquest patrimoni, així
que són molts els exemples que se’n poden trobar.
Per tal de treure dels magatzems tots aquests originals i
mostrar-los a la ciutadania, el Museu d’Olot està preparant una nova exposició que s’inaugurarà el pròxim 14
de maig a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa, on
es quedarà fins a mitjans del mes d’agost.
Per tal que totes les figures estiguin en les millors condicions possibles, durant el mes d’abril la restauradora del
museu, Eulàlia Soler, s’ha encarregat de reparar cops i
pelades i de netejar-les.
A més de bestiari, també s’hi podran veure peces tèxtils antigues de la faràndula i s’explicaran els processos
d’elaboració de les figures al llarg del temps. Un mapa
cronològic mostrarà totes les peces del bestiari tradicional que han anat sorgint al llarg de la història d’Olot.
La inauguració de l’exposició, però, no serà l’únic acte
relacionat amb la faràndula que podrem viure a Olot.
Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s’ha
preparat La Festa de la Faràndula el cap de setmana del
14 i 15 de maig. Una de les activitats estrella de la festa
serà el taller ‘Ballem com els gegants, nans i cavallets’.
Diferents balladors ensenyaran els passos de ball de la
faràndula de la ciutat en un taller pensat per a infants a
partir de cinc anys. Tindrà lloc el dissabte de les 5 a les
7 de la tarda i el diumenge de les 11 del matí a la 1 de la
tarda al pati de l’Hospici. Les entrades són gratuïtes i es
poden agafar al web d’Olot Cultura.

ASSISTÈNCIA 24H.

A més dels tallers, a la Festa de la Faràndula també es
presentarà el llibre ‘La Faràndula de la Garrotxa. Gegants’, un recull de tots els gegants de la comarca.
L’Àliga, el Drac, els Conills, el Gat...
A Olot, la faràndula de la ciutat va molt més enllà dels
gegants, i és que cada barri està representat per una o
més figures. A l’exposició podrem veure, entre d’altres,
dues de les més antigues de la ciutat: el Drac del Carme,
datat de 1928, i l’Àliga Nova del barri de Sant Ferriol, que
es va estrenar prop de dues dècades més tard, el 1949.

TRASLLATS

Av. d’Europa, 37 · 17800 OLOT (Girona) · www.gruesguitart.com · grues-guitart@hotmail.com
Tel. 972 26 20 55 · Mbl. 636 476 010 / 636 476 008 · Fax. 972 26 22 83
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OLOT SHOPPING NIT

L'Olot Shopping Nit
posa la catifa vermella
als consumidors
ELS CARRERS DEL CENTRE ES CONVERTIRAN EL 18
DE JUNY EN UNA VETLLADA DE "FESTIVAL, ALEGRIA
I REVOLUCIÓ"

L'onzena edició de l'Olot Shopping Nit ja és a tocar. El
18 de juny, de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit, els
comerços es mantindran oberts i a l'espera de clients
que vulguin adquirir alguns productes o emprovar-se
alguna peça si es tracta d'una botiga de roba. Es tracta d'un vespre on els comerços posen en oferta algun
atractiu i es fa algun descompte extra. La catifa vermella tornarà a tenyir l'entrada dels comerços que s’hi han
adherit perquè el consumidor pugui identificar-los. Des
de l'Associació de Comerciants d'Olot (ACO), aquest
any s'ha preparat una jornada molt festiva.
Una txaranga animarà la vetllada pels carrers del centre de la ciutat durant l’Olot Shopping Nit. Mentrestant, els sortejos d’enguany es portaran a terme a la
plaça Rector Ferrer. Començaran a les 9 amb la conclusió del joc 'Endevina-la'. Hi participen les butlletes
dels consumidors que hagin encertat els jocs plante-

BOTIGA
TORTELLÀ
Plaça Mercat, 8
Tel. 972 68 71 88

jats als aparadors dels comerços associats durant les
setmanes prèvies. Aquests encertants podran obtenir
vals per a un menú de restaurant o diners per comprar productes de comerços associats a l'ACO. Una
cinquantena d'establiments s'han adherit a la campanya aquest any, justament el cap de setmana anterior a la festa de Sant Joan.
"L'objectiu de l'Olot Shopping Nit és fer una festa, que
la gent surti i que pugui comprar de nit", ha apuntat
Anna Planella, presidenta de l'ACO. "El nivell de facturació anava bé i esperem que aquest any tothom tingui ganes de sortir i comprar alguna coseta. Serà una
nit sense mascaretes i amb alegria, festa i revolució.
Venim d'uns mesos molt complicats", ha dit Planella,
que assegura que l’Olot Shopping Nit és una vetllada
molt estimada tant per als comerciants com per als
clients.

FLECA I
PASTISSERIA
SANT JOAN LES FONTS
Av. Cisteller,2
Tel. 972 29 09 08
Secretari Moret, 4
Tel. 972 29 12 12
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L’eix comercial d’Olot,
un museu a cel obert
POCS CENTRES COMERCIALS A L’AIRE LLIURE SÓN
TAN CULTURALMENT ENRIQUIDORS COM EL DE LA
CAPITAL DE LA GARROTXA

L’eix comercial d’Olot bé mereix una visita, no només per
les botigues que s’hi poden trobar –ben variades i amb
el tracte proper d’una ciutat mitjana-, sinó per les obres
d’art que hi surten al pas, sobre pedestals o emmarcades
a les façanes, entre les places Clarà i del Carme. De la passejada se’n treu profit sense necessitat d’entrar a cap establiment (si bé els comerciants ho preferirien). El visitant,
però, segur que hi acaba fent cap. Per l’eix comercial de la
capital de la Garrotxa els peus marxen sols, i d’obres d’art
se n'hi troben fins i tot a l’interior dels locals de les plantes
baixes, en forma d’articles o de creacions inspiradores.
No estem exagerant, tan sols descrivim una realitat: la del
centre comercial a cel obert d’Olot.
Comencem el nostre recorregut a la plaça dedicada a l’escultor olotí Josep Clarà. Els olotins, que tendeixen a assignar un nom popular a cada espai, en diuen el Parc Vell. Raó
no els en falta, donat que és un parc visitable molt abans
que la Torre Castanys i la seva propietat privada fos cedida a l’Ajuntament i es convertís en el Parc Nou. Presideix
aquesta plaça la Maternitat, exemple d’escultura femenina
d’aquest artista de renom, format entre l’Escola d’Art d’Olot
i París. Talaiant des d’aquest punt, és la galeria amb sis arcs
de l’edifici de Ca l’Artigues la que ens assenyala l’accés al
carrer Sant Rafael, que bé es podria anomenar carrer dels
òptics i optometristes, pels nombrosos especialistes que
s’hi concentren, tants com per formar-hi un gremi. Encalçada la via, a mà dreta, trobem una famosa botiga de roba
texana instal·lada en l’antiga capella dedicada a l’arcàngel
patró dels viatgers i els farmacèutics. No perdin l’oportunitat de veure els expositors sota la volta.
Passada la capella de Sant Rafel, segueix l’edifici de l’antic
Hospital Sant Jaume d’Olot construït al segle XVI. A la seva
planta baixa, on fa molts anys hi havia hagut una botiga de
cadires, hi ha una altra famosa botiga de roba. La portala-

da renaixentista de l’hospital encara s’hi conserva, així com
la capella i el pati del que ara és la residència de gent gran.
Si es gira el cap a l’esquerra, veiem una altra botiga de roba
emplaçada a la planta baixa d’una edificació modernista,
la Casa Gassiot, propietat del doctor Jaume Gassiot, subdelegat de medicina a l’Hospital Sant Jaume, a principis del
segle XX. S’hi poden veure al·legories a la medicina, com
l’àguila del medalló de la part alta de la façana, sobre l’escultura ‘La radiologia’, de Rossend Aubert.
Si seguim enfilant el carrer Sant Rafael, a mà dreta trobem
un forn de pa que fa el tradicional tortell d’Olot, de matafaluga, i està especialitzat també en l’elaboració artesana
de la coca de llardons. Identifica el producte que ven de
manera perpendicular a la façana, a la manera antiga, i li
funciona molt bé. Tombant a mà dreta trobem, a banda i
banda, establiments amb tot el necessari per desenvolupar
un altre art antic d’Olot, el de la pintura, abans d’arribar a la
façana de la casa-museu Can Trincheria, una antiga i impor-
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tant casa pairal del segle XVIII, ara reconvertida en un dels
Museus de la Garrotxa. Al fons, imponent, espera l’església
de Sant Esteve, un robust edifici neoclàssic projectat per un
enginyer militar, també al segle XVIII. Els seus murs van protegir de la barbàrie obres de tot Catalunya durant la Guerra
Civil. Al seu museu s’hi pot trobar una valuosa pintura de El
Greco. L’altar major també mereix una visita.
Deixem la parròquia de Sant Esteve a mà esquerra per enfilar el carrer homònim, dit pels olotins carrer Major. No
deixem de mirar de reüll, al fons de la plaça Rector Ferrer,
un altre edifici modernista, la Casa Gaietà Vila. Ara acull
una biblioteca. Pel carrer de Sant Esteve seguirem veient
més llibres, als aparadors, i és que l’antic edifici consistorial
acull la Biblioteca Marià Vayreda. Tot passejant, arribem a
la Plaça Major, coneguda pels olotins com la ‘plaça dels gegants’. Més enllà del seu suau pavimentat i l’acolorit de les
seves façanes, l’espai acull autèntiques obres d’art per Corpus i les Festes del Tura. Es tracta de la faràndula d’Olot. El

gegant i la gegantessa van ser dissenyats per Miquel Blay i
Celestí Devesa. Pocs són els que s’atreveixen a discutir que
es tracta dels gegants més bonics dels Països Catalans.
Seguint cap a la Plaça del Carme, un altre espai ens obliga a aturar-nos-hi. És la plaça del Conill, identificada per
l’animal que es troba al capdamunt de la font. En una de
les seves arestes, apareix senyorial un altre exemple del
modernisme olotí, la Casa Pujador, amb referències a
l’Edat Medieval, amb façana de pedra picada, torre circular i teulada cònica de ceràmica vidriada. A la seva planta
baixa acull una destacada agrobotiga.
I si parlem d’art, què millor que baixar fins a la plaça del
Carme, dita així per acollir l’antic convent dels germans
carmelites. El seu claustre, ben conservat, és motiu de
múltiples fotografies. Al seu voltant, i des de fa segles, s’hi
ubica l’Escola d’Art d’Olot, ara també seu d’estudis superiors de disseny.
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La plaça del Carme,
embellida i revitalitzada
L’ESPAI HA REVISCUT AMB ACTUACIONS DE MILLORA

La plaça del Carme és un espai emblemàtic a la ciutat
d’Olot, tot i que en els darrers anys s’havia quedat enrere. Les obres de millora, però, van fer possible, el gener
d’aquest mateix any, que la plaça tornés a néixer i es
veiés amb uns altres ulls. El projecte de millora va costar
més de 210.000 euros i va anar a càrrec d’Eduard Callís i
Guillem Moliner d’Unparelld’arquitectes.
Una de les accions que més ha modificat la fisonomia de
la plaça va ser l’obertura dels arcs de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, on s’hi van situar tres escultures
de Miquel Blay. L’escultor va enviar a l’escola cinc escultures a començaments del segle XX perquè els alumnes
poguessin continuar treballant i fer-les servir de models.
Quatre dels models formen part d’un monument que hi
ha a Montevideo i un altre que hi ha a Madrid.
Els comerciants també van començar a treballar perquè
les botigues fossin més transparents i atractives. L’obertura de la nova hamburgueseria Juicy Lucy va contribuir
de valent al canvi de dinàmica. De nit, els cartells dels establiments s’anuncien a la plaça amb llums de neó. Pel
que fa als fanals, són els mateixos que es van col·locar al

1999, tot i que restaurats. En aquest sentit, l’artista Quim
Domènech els ha embellit amb un disseny inspirat en les
indianes, estampats que recordaven els teixits orientals
que es van posar de moda en la segona meitat del segle XVII i que van ser elm motiu de la fundació de l’Escola
d’Art d’Olot. Per acabar, les llosses del paviment es van
recol·locar. La dinamització comercial, les obres i la integració dels edificis a l’entorn del Nucli Antic han implicat
un rentat de cara a la plaça del Carme. La remodelació de
l’espai ha estat darrerament reconeguda com a finalista
dels premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme.

ARROSSERIA

C U I NA MEDITERRÀNIA
També menjar per emport ar

Tel. 872 09 74 07
Ctra. Santa Pau, km.3 · 17800 Olot

Arrossos i calderetes

Encàrrecs per a grups fets a mida

Venda i reparació de bicicletes

Vine a descobrir
les novetats del 2022
Carrer Rampí, 10 · OLOT
T. 972 11 22 88 M. 677 49 68 40
linbikesolot@gmail.com
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El Planestiueja't
apuja l'aposta
EL FESTIVAL D'ESTIU DE LA GARROTXA ES
CONSOLIDARÀ AQUEST 2022

El Planestiueja't ja és una de les grans cites musicals i culturals de l'estiu a Catalunya. L'organització posa tota la
carn a la graella i portarà als peus de la vall d'Hostoles
artistes de renom internacional, apostant sempre per la
simbiosi entre cultura i natura que ha portat a l'èxit al Planestiueja't en els seus primers set anys de vida. Serà la
sisena edició del festival.
El Planestiueja't 2022 arribarà amb molts canvis però
amb l'essència esperada. Es recuperaran els espais que
donen un valor afegit al festival, deixant de banda una
pista poliesportiva que va ser l'escenari de pràcticament
tots els concerts de l'edició del 2021. "És un espai adequat per complir amb els aforaments i les condicions sanitàries que ens exigia la pandèmia en aquell moment,
però que no està suficientment preparat per al festival
tal i com l'hem concebut sempre. Ens agrada anar als entorns que donen un punt diferent al Planestiueja't i que
combinen cultura i natura", assegura l'alcalde de Les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà.
La principal novetat d'enguany, però, serà que els concerts
es concentraran al mes de juliol, al llarg dels caps de setmana, mantenint el número d'espectacles. D'aquesta manera serà possible conservar el caràcter eclèctic i variat del
festival i alhora apostar per la intensitat i els grans noms.
Joan Dausà serà el cap de cartell d'un mes en el qual també passaran per les Planes d'Hostoles Manu Guix, Xiula,
Elena Gadel, Marta Robles, Marc Timón, Abba new experience, e-strings by Gio, Di-versiones, Gisela i Xiula, entre
molts altres. Aquests tres últims artistes actuaran en el
marc de la festa familiar, que cada any aplega milers de
persones en un esdeveniment únic i singular al llarg de
l'estiu que no es pot trobar enlloc més de la demarcació.
En les darreres setmanes ja s'han anat publicant tots els
grups que ompliran de música, qualitat artística i caràc-

ter proper el festival, que ha anunciat a través de la seva
pàgina web (www.planestiuejat.cat) els escenaris de cadascun dels seus concerts.
La zona de pícnic La Parada, el restaurant La Curenya, el
Mas Siubès, els jardins del Mas Vedruna, la plaça Nova
i la Torre dels Til·lers seran els llocs on hi haurà Planestiueja't. Cada racó del poble s'impregnarà de la màgia del
festival, que tornarà a combinar cultura i natura per crear
una fórmula màgica.
Harmonia: la bomba de l'estiu
Bona prova del creixement que està experimentant el festival, així com de la seva repercussió mediàtica arreu del
país, és el que ha succeït enguany: ha nascut Harmonia. Els
organitzadors del que va ser un exitós Clownia han conclòs
que el de les Planes és un entorn idíl·lic per reprendre la
seva aventura després de la pandèmia i han creat un nou
festival que de ben segur no deixarà indiferent.

TREBALLS EN ACER INOXIDABLE I FERRO (SERVEI D'OXITALL)
C/del Molí, 24 · Pol. Ind. Begudà · 17857 Sant Joan les Fonts
972 29 55 03

V

Primavera 2022

42

637 868 257

infoinoxwelding@gmail.com

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FESTIVAL PLANESTIUEJA’T DE LES PLANES D’HOSTOLES

Harmonia està dissenyat per a tothom, especialment
per a famílies de tot tipus: tradicionals, nombroses, monoparentals, homoparentals, lesboparentals, extenses,
nuclears, reconstituïdes, d’acollida, adoptives… totes hi
seran benvingudes.

A la Parada hi tocaran, per acabar d'arrodonir un estiu
pel record els Catarres, Buhos, Suu, Koers, Arribar i ploure, Viva o Samba... Tots ells acompanyats d’espectacles
de pallassos, tallers, food trucks... El dia 30 de juliol a les
Planes la faran ben grossa.
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Sant Joan
amb perspectives
de normalitat
ELS POBLES DE LA GARROTXA ESPEREN ACABAR LA
PRIMAVERA IGUAL QUE L’HAN COMENÇAT, SENSE
RASTRE DE RESTRICCIONS

Si bé el solstici d’estiu és el que marca el canvi d’estació,
si parlem de litúrgia, és la Nit de Sant Joan la que deixa
enrere la primavera i dona la benvinguda a l’estiu. Els
pobles de la Garrotxa esperen arribar a aquest moment
de l’any com hem viscut els mesos d’aflorament de la
natura, amb unes restriccions testimonials als interiors
on més precisen la protecció contra el coronavirus. Les
perspectives en aquests moments són les d’organitzar
les festivitats que acompanyen aquesta llarga nit amb
la màxima normalitat.
Tot el que acompanya la Nit de Sant Joan es fa acompanyar de misticisme i simbologia. Els pobles garrotxins
esperen rebre la Flama del Canigó a Olot, com cada 23
de juny, i confiar-la a les entitats perquè la duguin fins
als respectius municipis. L’Ajuntament i la Comissió de
festes de Sant Joan les Fonts també esperen poder oferir novament una completa programació per la festa

major, que se celebra cada any al voltant de la diada
del sant que li dona nom. El consistori també treballa
per recuperar el màgic espectacle de la Nit de les Dones d’Aigua a tocar del pont medieval. L’actuació, tota
una tradició instaurada al poble garrotxí, fa referència
a la llegenda d’unes dones màgiques, esperits dels rius
i fonts, que es poden veure en nits amb un alt component màgic com la Nit de Sant Joan.
Aquestes llegendes es vinculen a la constatació d’altres realitats menys etèries, com les propietats de les
plantes i herbes remeieres, que adquireixen un alt valor a finals de juny. Això ho saben tots els herbolaris,
ratafiaires i, per suposat, el municipi de Besalú, que
organitza tot un seguit de festes a l’any al voltant de la
pràctica ratafiaire. A l’entorn de la Nit de Sant Joan, la
vila comtal organitza l’Herbesalú, una fira on es poden
trobar tots els elements per a l’elaboració de medicines, cosmètica o begudes amb una base natural. Des
de la regidoria de Festes de la localitat, a hores d’ara
també asseguren que estan treballant en l’organització
d’una edició el més normalitzada possible, ja sense les
restriccions dels mesos més durs de la pandèmia.

PIS PB PLA DE DALT de 2 habitacions ,
Cuina-menjador, bany, lavabo, terrassa,jardí i
piscina comunitària, traster comunitari.
C.E: C 80/16- PVP: 195.000€

PIS MORROT de 3 habitacions, cuina,
menjador, terrassa, bany, garatge i traster,
C.E: D 115/24 .
P.V.P: 196.000€

CASA APARELLADA PLA DE DALT de 3
habitacions, cuina i sala d'estar,menjador,
bany, lavabo, terrassa, jardí i 2 garatges.
C.E: en tràmit, P.V.P: 300.000€

CASA APARELLADA LES PRESES amb

CASA BONAVISTA de 3 habitacions, cuina,

piscina d'aigua salada i jardí, de 4 habitacions,
cuina, menjador, 2 banys, garatge, terrassa i
ampli estudi . C.E : en tràmit. P.V.P: 395.000€

menjador, bany, lavabo, terrassa igaratge.
C. E: en tràmit.
P.V.P: 185.000€

CASA A BONAVISTA de 3 habitacions,
cuina, menjador, lavabo, bany, garatge, jardí i
estudi amb terrassa. C.E: en tràmit.
P.V.P: a partir de 235.000€

Plaça Clarà, 11 d’Olot
Tel. 972 975 292
www. xevivalles. net
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S e gueix-nos a:

Sant Joan les Fonts

amb els 5 sentits
PRESENTACIONS

MERCAT

TALLERS

DISSABTE 21 DE MAIG
13 h Inauguració. Prat de can Miquelet.

TARDA
16 h Visita guiada a l’exposició de bonsais a càrrec de
l’Associació Amics del Bonsai. Monestir.

TASTETS

21 i 22 de maig

XERRADES

BONSAIS

11 h De les estrelles a les flors i les olors a càrrec de
David Soler. Cal inscripció prèvia a www.turismesantjoanlesfonts.com

17 h Música a càrrec de l’Escola Municipal de Música
de Besalú. Prat de can Miquelet.

11.30-12.30 h. Ívides. Espectacle itinerant. A càrrec
d’Ívida Cynara.

17.30-19.30 h Taller Viatge amb les aromes amb Isabel
Costa-LXIRelements. Oficina de turisme. Cal inscripció
prèvia i pagament de 2 € per persona a www.turismesantjoanlesfonts.com

12 h Vermutada a càrrec de la Comissió de Festes
de Sant Joan i l’Associació Els Colats. Prat de can
Miquelet.
12 h Plantes silvestres pels sentits (píndola etnobotànica) a càrrec de Col·lectiu Eixarcolant. Plaça del
Monestir.

17.30 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda 4L.
Font de ca la Quima
18-19.30 h Bany de natura a càrrec de Guillem Vila. Oficina
de turisme-Pedreguet. Cal inscripció prèvia a a www.
turismesantjoanlesfonts.com

12 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda
4L. Font de l’Oficina de turisme.

18 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda 4L.
Font de Cal Rei.

12 h Haikus i Flors. Presentació del llibre Sota un
cirerer d’Anna Vila i Josep M. Cros i lectura de haikus.
Jardins de can Vila (Castell de Juvinyà).

18.30-19.30 h Ívides Espectacle itinerant. A càrrec d’Ívida
Cynara.

12.30 h Plantes silvestres pels sentits (píndola etnobotànica) a càrrec de Col·lectiu Eixarcolant. Plaça del
Monestir.

18.30 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda 4L.
Font de ca la Quima.
19 h Presentació del llibre Flores de Bach de Sandra Bartrina. Jardins de can Vila (Castell de Juvinyà).
19 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda 4L.
Font de la Plaça Major.
19.30 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda 4L.
Font de l’Oficina de turisme.
20 h Concert amb Cuartet de Bianya. Prat de can Miquelet.
21 h Ball de l’hora de la flor al prat. Selecció musical a
càrrec Dj Kurba. Prat de can Miquelet.

DIUMENGE 22 DE MAIG
10 h Caminada a la cinglera de Fontfreda. Vulcanisme i
vegetació. A càrrec de Jordi Zapata. Cal inscripció prèvia
a www.turismesantjoanlesfonts.com
10 h Taller Ungüent per a les cremades, talls, picades,
irritacions cutànies. A càrrec de Gemma de Tremendinas
Garrotxa. Oficina de turisme. Cal inscripció prèvia i pagament de 2 € per persona a www.turismesantjoanlesfonts.
com
10.30 h Música a càrrec d’ESMUVI. Prat de can Miquelet.
10.30 h Bany de natura a càrrec de Guillem Vila. Oficina de
turisme-Pedreguet. Cal inscripció prèvia a
www.turismesantjoanlesfonts.com

MÚSICA

Cal inscripció prèvia i pagament de 2 € per persona a
www.turismesantjoanlesfonts.com

11.30 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda
4L. Font de ca la Quima.

17 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda 4L.
Font de can Cantra

FOOD TRUCKS

11 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda
4L. Font de cal Rei.

11.30 h Plantes silvestres pels sentits (píndola etnobotànica) a càrrec de Col·lectiu Eixarcolant. Plaça del
Monestir.

16.30 h Taller de formulació de Flors de Bach amb Sandra
Bartrina. Oficina de turisme. Cal inscripció prèvia a a
www.turismesantjoanlesfonts.com

VISITES

12.30 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de
corda 4L. Font de ca la Quima
12.30 h La singularitat del territori (lava, clima, paisatge...) a càrrec d’Agrupació Naturalista i Ecologista de
la Garrotxa. Oficina de turisme.
12.30 h Plantes silvestres pels sentits (píndola etnobotànica) a càrrec de Col·lectiu Eixarcolant. Plaça del
Monestir.
13 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de corda
4L. Font de can Cantra.
13 h Plantes silvestres pels sentits (píndola etnobotànica) a càrrec de Col·lectiu Eixarcolant. Plaça del
Monestir.

17 h Música a les Fonts a càrrec de Miquel i Albert
Pradas. Font de can Cantra.
17.30 h De les estrelles a les flors i les olors a càrrec de
David Soler. Jardins del Monestir
Cal inscripció prèvia a www.turismesantjoanlesfonts.
com
17.30 h Música a les Fonts a càrrec de Miquel i Albert
Pradas. Font de ca la Quima.
17 h Poemes i Flors. Castell.
18 h Música a les Fonts a càrrec de Miquel i Albert
Pradas. Font de Cal Rei.
18 h Actuació de Surti com surti. Pavelló del Club
Santajoanenc.
18.30 h Música a les Fonts a càrrec de Miquel i Albert
Pradas. Font de l’Oficina de turisme.
18.30 h Tast de cerveses a càrrec de degustació
Hopsters. Prat de can Miquelet. Cal inscripció prèvia i
pagament de 10 € per persona a a www.turismesantjoanlesfonts.com
19 h Lliurament dels Premis Concurs de Pintura.
Oficina de turisme.
19 h Música a les Fonts a càrrec de Miquel i Albert
Pradas. Font de la Plaça Major.
19.30 h Música a les Fonts a càrrec de Miquel i Albert
Pradas. Prat de can Miquelet.
20 h Fi de festa
*Per formalitzar la inscripció cal 1. Acceptar condicions
i 2. Comprar (encara que sigui gratuït)

DURANT TOT EL CAP DE SETMANA
Camina descalç. Jardí de les olors de l’Hort del rector.
Activitat sensorial.

13 h La gran sembrada, a càrrec de Planterra. Prat de
can Miquelet.

Intercanvi de plantes. Al punt d’informació de la fira
del Prat de can Miquelet.

13.30 h Plantes silvestres pels sentits (píndola etnobotànica) a càrrec de Col·lectiu Eixarcolant. Plaça del
Monestir.

Taller sensitiu i joc de reconeixement, a càrrec de
Planterra. Prat de can Miquelet.

13.30 h Música a les fonts a càrrec de Quintet de
corda 4L. Font de la Plaça Major.

Taller de coronetes de flors, a càrrec Diademes Laura.
Prat de can Miquelet. Preu del taller: 2 €.

TARDA

Ruta Rondacroquis del Parc de les Olors, la ruta autoguiada per dibuixar.

16 h Visita guiada a l’exposició de bonsais a càrrec de
l’Associació Amics del Bonsai. Monestir.

Concurs de pintura “Sant Joan les Fonts” de l’Escola
Municipal de Belles Arts. 21 I 22 de maig. Per tot el
poble. Trobareu les bases a escolabellesarts.cat

11-13 h Taller de bonsais a càrrec de l’Associació
Amics del Bonsai. Monestir.

16.00 h Conte “La flor que va esmorzar un raig de sol”
amb Dolors Arqué. Prat can Miquelet.

11 h Plantes silvestres pels sentits (píndola etnobotànica)
a càrrec de Col·lectiu Eixarcolant. Plaça del Monestir.

16.30 h Taller Xarop per a refredats a càrrec de
Gemma de Tremendinas Garrotxa. Oficina de turisme.
Amb el suport de:

Mercat i Food trucks al Prat de can Miquelet
Trenet. Parada: monestir, prat de can Miquelet, pont,
castell, casa Joan Sala.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

Rosario, Sergio Dalma
i Stay Homas seran al
Vallviva
EL FESTIVAL DOBLA L’AFORAMENT FINS A LES 1.500
LOCALITATS I AMPLIA L’OFERTA AMB UN DIA MÉS
DIRIGIT AL PÚBLIC MÉS JOVE

El Vallviva ja ha confirmat els artistes que actuaran
en la segona edició del festival de l’estiu a la Vall
d’en Bas, que enguany se celebrarà entre el 14 i el
16 de juliol. Sergio Dalma serà l’encarregat d’obrir
el festival el dijous. El sabadellenc hi presentarà el
seu darrer projecte discogràfic, ‘Alegria’, amb què
contagiarà energia positiva i bones vibracions al públic concentrat a la finca de Les Brides. Li seguirà
Rosario divendres, amb el seu inconfusible “gypsy-
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funky”, barreja de rumba, flamenc, reggae, balada
i pop, amb què ningú no pot quedar-se a la cadira.
L’artista també presenta disc, ‘Te lo digo todo y no
te digo na’, ple de sons moderns. Finalment, dissabte s’ha apostat pel fenomen internacional que va
aconseguir fer ballar a mig món des d’una terrassa
en ple confinament. Stay Homas arribarà a la Vall
amb les cançons del seu darrer disc, ‘Agua’, en una
vetllada que comptarà amb els mateixos serveis
però un preu més reduït per arribar a les butxaques
més joves.
Amb aquest cartell de luxe, la segona edició del Vallviva vol activar tots els sentits dels assistents durant
els tres vespres que durarà el festival, en l’entorn
incomparable de Les Brides, a la Vall d’en Bas. Enguany, el Vallviva dobla l’aposta i augmentarà fins
a 1.500 les localitats per a cadascuna de les vetllades, que s’allargaran durant la nit amb actuacions
musicals, DJ i servei de begudes. Hi haurà taules

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FESTIVAL VALLVIVA DE LA VALL D’EN BAS

gastronòmiques amb productes de proximitat, activitats com un photocall, actuacions artístiques de
diferents tipologies i fins i tot una proposta de restauració amb dues estrelles Michelin. Amb l’entrada ‘premium’, els assistents podran sopar un menú
especial pensat i elaborat pel Restaurant Les Cols.
Les entrades es poden adquirir individualment o
bé en format pack empresa. Es poden comprar a la
pàgina web del festival, vallviva.cat, on també es
poden consultar els serveis i prestacions que s’ofereixen segons si s’ha adquirit l’entrada general o
l’entrada ‘premium’.
Beneficis íntegres a iniciatives solidàries
El festival va néixer l’any passat sota la iniciativa de
l’empresa Royalverd. Per a aquest any, però, s’ha
creat la Fundació Vallviva, fundada conjuntament
amb Noel Alimentaria, amb l’objectiu de fomentar

qualsevol projecte o activitat encaminats al benestar de les persones. En aquesta edició, els beneficis
es destinaran íntegrament a tres fundacions solidàries.
El recaptat el dijous 14 de juliol es destinarà a la
Fundació Albert Bosch, que promou la investigació i
recerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques contra les malalties infantils. El divendres
15, els beneficis recauran en la Fundació Miquel
Valls, l’única entitat sense ànim de lucre de Catalunya que treballa per millorar la qualitat de vida
de les persones afectades d’ELA i altres malalties de
motoneurona i ofereix suport a les seves famílies.
Finalment, el recaptat durant la vetllada del dissabte anirà destinat a la Fundació Oncolliga Girona, que
dona resposta a les necessitats que les institucions
públiques no cobreixen per millorar la qualitat de
vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica.
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TERRA DE REMENCES

La Terra de Remences
torna al format habitual
LA PROVA ES DISPUTARÀ A LA PRIMAVERA I NOMÉS
HAURÀ PASSAT POC MÉS DE MIG ANY DES DE LA
DARRERA EDICIÓ

El 15 de maig tindrà lloc a la Garrotxa, però també a les
comarques d’Osona i el Ripollès, una nova edició de la
marxa cicloturista Terra de Remences, que organitza
el Club Ciclista Bas. Després de dos anys convulsos per
culpa de la pandèmia, que va obligar a cancel·lar l’edició del 2020 i a celebrar la tardor passada la prova del
2021, enguany la cursa ciclista torna a la normalitat,
sense restriccions, amb el format habitual i disputant-se
en plena primavera. “Aquesta serà la 25a edició i per fi
sembla que la podrem fer amb normalitat”, explica Toni
Fité, membre del Club Ciclista Bas, entitat organitzadora.
“Ara la recuperem a la primavera, que ens va molt millor
i és preciós si fa un dia bonic. Hem hagut de trepitjar una
mica més l’accelerador per arribar-hi, però ho tenim. Esperem arribar als 2.000 participants”, ha assegurat.
Dos recorreguts exigents
La prova s’iniciarà a les vuit del matí des del carrer Ample
de Sant Esteve d’en Bas, com és habitual. Els corredors
es dirigiran cap a la Vall de Bianya, direcció al Capsacosta (port de 1a categoria) fins arribar a Ripoll. Després
pujaran el Coll de Canes (port de 2a categoria) i baixaran
en direcció a Olot, per arribar a Sant Esteve d’en Bas,
els participants de la prova curta d’uns 100 quilòmetres.
Als ciclistes de la prova llarga els quedarà un recorregut
per la comarca d’Osona per completar els 175 quilòmetres. Aniran fins a Joanetes, pujaran el Coll de Bracons
(de 1a categoria), baixaran cap a Sant Andreu de la Vola
i seguiran per Manlleu, l’Esquirol, Cantonigrós, Coll de
Condreu (de 1a). Finalment baixaran pel Coll d’Úria fins
a Sant Esteve d’en Bas. Segons Toni Fité, “el recorregut
és l’habitual. Ara ja comptem amb molts voluntaris en
les zones que passem i ho anem aprofitant perquè ens
ajuda molt. És molt important tenir gent que ens ajuda
pel territori i seguim així”, expliquen des del Club Ciclista
Bas.
Els participants de la cursa llarga completaran un desnivell acumulat de 2.600 metres, mentre que els de la
curta el faran de 1.280 metres. Un dels objectius de l’organització és no escatimar amb els avituallaments, per
tal que els corredors estiguin ben assistits i puguin córrer en les millors condicions. És per això que durant tot
el recorregut hi haurà fins a set avituallaments, algun
menys per aquells que facin la curta. També hi haurà
servei de fisioteràpia en finalitzar la prova. La Terra de
Remences es fa, en gran part, gràcies a la gran quantitat
de voluntaris que hi participen, al voltant de mig miler.

V

Primavera 2022

48

Prova competitiva però també solidària
La Terra de Remences col·labora any rere any amb diverses causes solidàries, amb els diners que guanyen
per dur a terme la prova. Enguany també ho faran, amb
la Fundació Oncolliga, per ajudar al malalt de càncer;
Càritas Garrotxa, per donar suport a les famílies de la
Garrotxa que viuen en situació de vulnerabilitat i risc
d’exclusió social; i la Fundació Albert Bosch, enguany a
través del projecte de ‘Realitat millorada’, per millorar
les condicions de vida dels infants amb càncer i a les seves famílies.
Tothom qui vulgui participar a la Terra de Remences es
pot fer la inscripció a través de la pàgina web terraderemences.com Es poden fer fins el dijous abans de la
cursa, fins el 5 de maig. El límit de participants que es
marca l’organització és de 3.000 corredors. Una petita
novetat d’enguay serà que aquells qui escullin adquirir
el mallot commemoratiu a la inscripció, el podrà lluir
durant la cursa i amés sortirà del grup de davant a la
sortida de la prova.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
CAMES DE FERRO

Una cames de ferro
per a tothom
L’ANY PASSAT LES RESTRICCIONS VAN OBLIGAR
A L’ORGANITZACIÓ A FER-LA NOMÉS PER A
ESPORTISTES FEDERATS

El 29 de maig torna la Cames de Ferro a la Vall d’en Bas,
que enguany arriba a la setena edició. Diem torna perquè aquest 2022 la prova recuperarà la normalitat per
complet, després d’un 2021 duta a terme amb moltes restriccions i la suspensió del 2020. El Grup Excursionista, Cultural i Alpinista de Sant Esteve d’en Bas
(GECA) celebra poder tornar a la normalitat. Enguany
les sortides es realitzaran en massa per a cada una de
les curses, podran participar-hi esportistes federats i
no federats, hi haurà més avituallaments i el públic
podrà veure passar els corredors de prop, sense limitacions. “El Covid ens ha fet mal, com a entitat, especialment en la part social”, explica Sergi Plana, membre del
GECA. “Als organitzadors ens ha costat, però bé, hem
tornat amb ganes per fer aquesta setena edició. Ho farem tot excepte la Cames de filferros, la cursa per a la
mainada.”
Curses per a tots els nivells i un recorregut espectacular
La prova estrella de la Cames de Ferro és la marató de
42 quilòmetres, que torna després de dos anys; 3.000
metres de desnivell per als més valents i puntuable
per a la Copa Catalana de curses de Muntanya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
La segona cursa més llarga serà la mitja marató de 23
quilòmetres i 1.500 metres de desnivell. La prova de
10 quilòmetres enguany s’obre a tothom. Serà prova
puntuable per a la Copa Catalana cadet de la FEEC.
Finalment, tindran lloc tres curses més, també puntuables: la de 17 quilòmetres -pensada per als júnior-,
la de 12 quilòmetres -pensada per als juvenils- i la de
8 quilòmetres -pensada per als participants infantils-.
Totes tres, però, seran ‘open’ i, per tant, permetran la
participació de tothom.
Les curses sortiran de manera escalonada a partir de
les set del matí, al Parc de l’Estació de Sant Esteve d’en
Bas, i transcorreran per diversos dels cims i indrets
icònics de la vall: Santa Magdalena, el Puigsacalm,
Sant Miquel de Castelló, Cabrera, el Pla d’Aiats, el Salt
de l’Olla i Serra de Llancers, entre d’altres.
Una cursa solidària
La Cames de Ferro, com és habitual, donarà el 100%
dels diners recaptats a la Fundació Albert Bosch, per

a la lluita contra el càncer infantil i per facilitar la vida
als infants i famílies que ho pateixen. Enguany, ho
faran destinant els fons al projecte de realitat millorada, amb l’objectiu de remodelar l’àrea d’oncologia i
hematologia pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebrón de
Barcelona. Tothom qui vulgui participar a la Cames de
Ferro es pot inscriure a través de la seva pàgina web
geca.cat fins el dijous abans de la cursa.
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L’ESPARDENYADA DE SANT JAUME DE LLIERCA

L’Espardenyada serà
més solidària que mai
AMB ELS ANYS, ES VA CONVERTINT EN UNA CITA
INELUDIBLE A SANT JAUME DE LLIERCA

Sant Jaume de Llierca acollirà el diumenge 12 de juny
una nova edició de l’Espardenyada, prova esportiva organitzada pel grup dels Estaiats d’aquest municipi garrotxí. La sortida d’aquesta cursa de muntanya tindrà lloc a
les vuit del matí des de la zona esportiva de Sant Jaume
i els participants podran escollir entre tres recorreguts,
pensats per a tots els nivells. Els més entrenats comptaran amb una ruta llarga de 20 quilòmetres que transcorrerà per Can Jou, la Serra de Palomeras i pujaran a
l’emblemàtic cim santjaumí de Santa Magdalena. Els de
la prova mitja, d’entre 13 i 14 quilòmetres, faran el mateix recorregut sense passar per la Serra de Palomeras.
Finalment, hi haurà un recorregut d’entre 6 i 7 quilòmetres pensat per a les famílies que vulguin pujar fins a la
capella de Santa Magdalena. “Hi haurà punts molt bonics i atractius per als corredors i caminaires, especialment vistes de la zona de Sant Jaume i voltants”, explica
Carles Bogliani, dels Estaiats. “Destacaria Santa Magdalena, que tota la gent de Sant Jaume ens l’estimem
molt, i el Puig del Sucre, amb unes grans vistes. Sempre
acabem arreglant algun camí i alguna font, quan la preparem, també. Mica en mica anem millorant la prova”.
La prova comptarà amb avituallaments i enguany l’organització ha afegit una petita norma. Donaran tres hores
per arribar a Can Jou, per tal de garantir la seguretat i el
bon funcionament de la cursa.
Enguany una part de la inscripció es destinarà a
Oncolliga
Una novetat és que Els Estaiats donaran, enguany, un
euro de cada un dels participants a la Fundació Oncolliga, en la lluita per combatre el càncer. Des dels Estaiats
esperen donar molts diners a la fundació, donat que enguany esperen que la rebuda que tingui sigui major. “Fa
relativament pocs anys que estem duent a terme l’Es-
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autotallerbendi@gmail.com

pardenyada i anem creixent poc a poc. En la darrera edició vam ser 414 i enguany esperem arribar al mig miler
de participants”, expliquen des dels Estaiats.
Els participants marxaran carregats
Les inscripcions es poden fer a través del web de Cronotime o del link d’aquesta mateixa web que es pot trobar
al perfil de l’Instagram dels Estaiats. Fent la inscripció
tres setmanes abans que es dugui a terme la prova, els
participants s’asseguraran tenir la samarreta de l’edició. La resta, hauran d’esperar que el dia de la sortida
estiguin fetes o n’hi hagi prous, de manera que els organitzadors recomanen a tots aquells qui vulguin fer la
cursa que s’inscriguin amb temps. La inscripció inclou
una bossa del corredor, una samarreta de l’Espardenyada 2022, els avituallaments, la botifarrada a l’arribada i
servei de dutxes. Si es fa la inscripció per Internet tindrà
un cost de 15 euros, mentre que si es fa el mateix dia de
la prova, serà de 17.

Complements d’inoxidable
Treballs industrials
Disseny personalitzat

Pol. Ind. Sector Les Coromines, núm 31
17857 SANT JOAN LES FONTS
Tel. i Fax. 972 29 07 29
www.inoxformes.com | mrosa@inoxformes.com

FES QUE LA SALUT
BUCODENTAL SIGUI
UNA PRIORITAT

A LA PRIMAVERA,

LA TEVA BOCA LA PRIMERA
No et resignis, no et conformis, no t’avergonyeixis. Gaudir d’una boca nova és
possible amb la determinació necessària per decidir d'una vegada per totes
millorar-la. Els implants d’alt nivell amb el suport de la tecnologia més innovadora són el millor tractament per tornar a menjar i somriure amb seguretat i
naturalitat.
Atreveix-te i fes que d’entre les teves prioritats, aquesta primavera, la salut de
la boca sigui la primera!

DE DILLUNS A DIVENDRES
De 9.30 a 20 h (no tanquem als migdies)

Cinc anys al vostre servei.
Gràcies per la conﬁança

Antoni Llopis, 18 · 17800 Olot (al costat del Mercat d’Olot)

972 28 08 96

www.clinicadentalolot.cat

COL·LABOREM AMB

info@clinicadentalolot.cat
@clinicadentalolot

