el Nadal a la Garrotxa
MUNICIPI A MUNICIPI
El Nadal és diferent a cada municipi de
la Garrotxa però a tots es viu d’una
manera especial. Coneix les possibilitats
que la comarca té per oferir i viu el
Nadal intensament.
L’agenda amb les activitats més
destacades d’Olot i de cadascun dels
pobles de la Garrotxa. Tot el que
necessites saber es troba a Viu el Nadal.
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Tenim ceres amb aromes i decoratives, parament de la llar i exteriors, incens i ambientadors.
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UN NADAL PER VIURE AMB LA MÀXIMA INTENSITAT

El Nadal a la Garrotxa és una oportunitat més per demostrar l’empenta de la seva gent, la passió i la determinació amb què afronten cada repte. La comarca és rica
en paisatges i en pobles. Cadascun dels seus 21 municipis compta amb una personalitat pròpia, fàcilment
distingible de la resta. Els seus veïns senten l’orgull de
formar part d’una comunitat i quan arriben dates assenyalades de retrobament, de cercar el caliu dels nostres
i proposar-nos desitjos per a un nou any que comença,
els garrotxins traiem el millor de nosaltres mateixos per
fer que tot rutlli i que tothom que vingui de fora se senti
com a casa.
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La nostra és una comarca on l’associacionisme té un
pes importantíssim, la Garrotxa acull prop de 400 entitats actives formades per bona part dels seus 56.000
habitants. En moments com el Nadal les associacions
contribueixen a generar multitud d’activitats, quan no
són organitzades pels propis ajuntaments, que omplen
la comarca de llum i de color.
La publicació que tenen a les mans reuneix les activitats
que es fan a la Garrotxa per Nadal perquè puguin consultar-les d’una manera simple i senzilla i no es perdin
cap de les sorpreses que ofereix el territori. En aquestes
pàgines hi trobaran reportatges dedicats als actes més
destacats que s’organitzen des dels municipis, l’agenda
de les activitats pròpies del Nadal o el recorregut que
els Reis Mags faran pel territori, així com les quines en
què poden participar a la comarca en aquestes dates o
algunes idees de plats que poden cuinar.
Des de les valls de la plana d’Olot fins als cims de la
terra de mala petja, la Garrotxa té reservades un munt
d’emocions entranyables quan és moment de recordar
el naixement del nen Jesús, se celebra l’any nou o s’espera l’arribada dels Reis Mags de l’Orient. Una gran part
d’aquestes experiències són recollides en aquesta revista que tenen a les mans per sortir al carrer i viure el
Nadal amb la màxima intensitat.
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PESSEBRE VIVENT

El Pessebre Vivent de Joanetes
EL NAIXEMENT DE JESÚS EN EL PASSAT DE LA VALL D’EN BAS

Pels volts de Nadal un dels
nuclis de la Vall d'en Bas es
transporta a una altra època amb el seu pessebre vivent. Va començar als anys
vuitanta com una petita
representació dels nens de
l'escola a l'hort de la rectoria de l'església, dirigits per
la professora Maria Àngels
Barris, filla de Joanetes. A dia
d'avui, s'ha convertit en un
esdeveniment de referència
que atrau milers de visitants
de tot el país.
Una de les singularitats del
Pessebre Vivent de Joanetes
és que les escenes recorden
el passat del poble. A través
d'elles es pot veure com era
Foto: Pessebre Vivent de Joanetes
i de quins oficis vivia vuitanta anys enrere. Més de 400
persones, veïnes de la Vall i també de poblacions properes, col·laboren a donar forma a una cinquantena d'escenes al llarg de més d'un quilòmetre de recorregut que
cada any canvia.

L'estrella fa 25 anys

No hi falten les representacions bíbliques més icòniques,
com els Reis, que recullen les cartes dels més menuts, i
el naixement, on una mare del municipi i el seu fill, moltes vegades gairebé acabat de néixer, interpreten amb
il·lusió la Verge Maria i el Nen Jesús. Diverses persones
també col·laboren cedint el bestiar que apareix a les representacions: someres, vaques i tot tipus d'aviram.
A Joanetes fan pessebre gairebé durant tot l'any. Una comissió formada per una desena de veïns s'encarrega de
coordinar participants de totes les edats: des del més
petit, de mesos, fins al més gran, que supera els 90 anys.
El pessebre vivent de Joanetes compta amb un estel que
marca el camí, i és el més gran del món. Amb 48 metres
de llargada i 13 d'alçada, està inscrit al llibre Guiness
dels rècords. Els quatre vespres més màgics de l'any a
Joanetes són sota la llum d'aquesta estrella, que brilla al
cim de Santa Magdalena durant totes les festes.

Amb motiu del 25è aniversari de l'estel de
Nadal més gran del món, l'organització
del Pessebre Vivent de Joanetes ha encès
l'estrella un dia cada tres mesos durant
tot el 2018 i ha celebrat diverses trobades
amb els col·laboradors. En aquesta edició
de l'esdeveniment també ha preparat sorpreses per commemorar l'efemèride.

El Pessebre Vivent de Joanetes 2018 es podrà
veure els dies 25, 26, 29 i 30 de desembre.
El dia de Nadal a partir de les 19h i la resta,
a partir de les 18h.
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PESSEBRES VIVENT

TORRÓ AMIC FX I OLOT TV

El Pessebre Vivent
de Santa Pau

El nadal més dolç i solidari

UN PESSEBRE VIVENT AL NUCLI HISTÒRIC

Amb una vintena d’escenes bíbliques que combinen art
i tradició, un any més arriba una nova edició de la representació de El Pessebre Vivent de Santa Pau. Alguns
escenaris de la vila medieval es converteixen en l’escenificació viva dels moments més representatius dels primers moments del naixement de Crist. L’activitat, que
està actualment organitzada per l’Associació d’Amics del
Pessebre de Santa Pau, es remunta a l’any 1984, quan
l’Associació de Pares d’Alumnes, mestres i amics de l’escola municipal Joan Maragall van voler representar d’una
forma senzilla un pessebre vivent al recinte medieval del
poble. La primera representació es va fer amb recursos
molt limitats i escassos però va tenir molta repercussió
i èxit de públic. Aquella experiència va ser la primera
pedra del que a dia d’avui és un dels pessebres vivents
més importants de tota la comarca. Els anys següents
la implicació de l’Ajuntament i de molts veïns voluntaris del poble va aconseguir que s’arribés fins a un total
de 40 escenes representades. Quatre anys més tard, el
1988, va néixer l'Associació d'Amics del Pessebre Vivent
de Santa Pau, que acabaria gestionant la celebració.
La representació recorre el nucli històric del municipi de
Santa Pau. L’inici és a la plaça major i envolta tot el castell, passant pel mirador del Portal del Mar. El Pessebre
Vivent de Santa Pau no només escenifica escenes típicament bíbliques, sinó que també hi trobem escenes del
mercat amb la venda d’animals i productes, elements de
la vida quotidiana de l’època o representació in situ dels
oficis més representatius extrets de la nostra tradició.

El pessebre vivent de Santa Pau es representa
en sessió única a les 19h del vespre els dies
7 i 8 de desembre.
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Foto: pessebreviventsantapau.com

Amb els anys s’ha convertit en un dels actes més destacats de l’agenda nadalenca de la Garrotxa i s’han anat
incorporant millores, com ara en la il·luminació o la incorporació de nous elements que fan encara més característic el pessebre.

El Pessebre Vivent del
barri de Sant Roc d'Olot
28 escenes componen un dels pessebres més visitats
de la Garrotxa, el del barri olotí de Sant Roc. Un detall
que el fa especial és la música en viu, que recrea l’esperit de les escenes que contempla el visitant.
L’Associació del Pessebre Vivent de Sant Roc s’esforça any rere any, i ja en són 14 edicions, a fer possible una representació que evoca la tradició pessebrista a la Garrotxa, aprofitant l’entorn idíl·lic i que
atrau centenars de persones. Paratges com el carril
bici d’Olot a Girona, les fonts de Sant Roc o el pont de
pedra són l’escenari d’aquest pessebre vivent. Com
en les anteriors edicions, l’entrada serà gratuïta. Les
sessions començaran diumenge 16 de desembre a
les 6 de la tarda i finalitzaran al voltant de les 8 del
vespre. Una representació com aquesta implica el
suport i la participació total de les entitats del barri,
l’associació de veïns i diversos comerços, així com de
la parròquia de Sant Roc.

Aquest Nadal la solidaritat a la Garrotxa és més dolça
que mai. Ferrer Xocolata i Olot Televisió han tingut la
iniciativa de crear el Torró Amic, que neix amb l’objectiu
de recollir diners per a una finalitat social concreta.
Els impulsors pretenen que el ‘Torró Amic’ es comercialitzi, no només a la botiga, sinó que es converteixi en un
regal d’aquest Nadal. Per aquest motiu s’ha ofert com
una opció d’obsequi en el sentit més ampli: entre amics,
familiars i també com a regal d’empresa per als treballadors. Per tant, si no sabeu què regalar-vos penseu en
aquesta acció solidària i dolça.

El Torró Amic es pot adquirir a la Pastisseria
Ferrer d’Olot a un preu de 15 euros, 5 dels
quals es destinaran a una finalitat benèfica.
Els encàrrecs es poden fer a través del correu
electrònic torroamic@integraolot.cat.

Per aquesta primera edició els impulsors han decidit
donar els beneficis a l’Associació Integra que, enguany,
compleix 50 anys del seu naixement. En concret, els diners es destinaran a condicionar el pati de l’Escola
Joan XXIII, un espai que ha de facilitar l’educació més
global, experimental, vivencial, amb una nova organització que permeti crear un entorn més adaptat a les
necessitats dels alumnes. El Torró Amic, a més, tindrà l’empremta dels alumnes del centre. D’acord amb
Integra, els nens i nenes han estat els encarregats de
dibuixar la imatge que s’imprimeix a cada torró i que
també serà comestible. Al llarg de les últimes setmanes,
els alumnes han estat treballant en l’encàrrec de pensar
i dibuixar com volen que sigui el nou pati. D’entre totes
les propostes s’han seleccionat les més atractives i són
les que s’han acabat imprimint en xocolata al torró.
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ARGELAGUER

BESALÚ

Uns pastorets peculiars

Quines i patges reials

EN UN NADAL PARTICIPATIU

Les activitats de Nadal arriben aviat a Argelaguer, coincidint gairebé amb la Festa Major de Sant Damas. Del
6 al 9 de desembre, el municipi agafa embranzida amb
l'esdeveniment popular, on enguany destaca el repic de
campanes d'inici, a més del concert de Guillem Roma, la
Fireta de Nadal, l'espectacle infantil de Samfaina de
Colors, la trobada gegantera o el teatre d'Improshow.
Un cop passada la festa,
el municipi s'encara cap
al Nadal amb una activitat
molt participada. Des de fa
quatre anys els tradicionals
Pastorets que fa l'escola es
traslladen als carrers, com si fos un pessebre vivent. El
divendres 21 de desembre una trentena de nens prenen part d'aquesta representació peculiar, on també
inclouen els grups de dansa del municipi de ball clàssic
i dansa africana. A més, entre escena i escena els músics del poble s'ajunten per cantar nadales i amenitzar el
passeig dels visitants. La funció arrenca del pàrquing del
costat del Casal a les 7 de la tarda. El Nadal es completa
amb altres actes tradicionals, com les Quines i la rebuda
als Reis Mags d'Orient.

Dijous 6 de desembre
18h Festa de Sant Damas, Repic de Campanes
19h Exhibició de patinatge artístic amb el CPA Olot
Pavelló Municipal
Divendres 7 de desembre
10h a 14h Fireta de Nadal Plaça de la Generalitat
17h Taller de Postals de Nadal Sala de Lectura Clau de Lluna
19h Xerrada d'Emili Bassols sobre espècies invasores
Dissabte 8 de desembre
08h Passejada amb vermut
17h Espectacle infantil 'Els cistells de la caputxeta'
de Samfaina de Colors Casal
18h Berenar infantil Casal
22h Concert de Guillem Roma Casal
Diumenge 9 de desembre
11h Trobada gegantera, missa, audició amb la cobla
Vila de la Jonquera, Cercavila, ballada dels Gegants i Vermut.
Plaça de la Generalitat)
19h Teatre: 'Improshow.cat' amb Planeta Impro Casal
Divendres 21 de desembre
19h Pastorets de l'escola Pàrquing del Casal

EN UN PAISATGE MEDIEVAL

A la vila garrotxina hi ha dues activitats rellevants per
aquestes festes: les quines, jocs típicament nadalencs
que, a banda de ser una excel·lent eina per recollir fons
per a les entitats, contribueixen a estrènyer lligams en
dates tan assenyalades, i el Campament Reial, l’espai on
nens i nenes dipositen les seves il·lusions escrites en una
carta abans de l’arribada dels Reis Mags.
A Besalú s’hi celebren fins a cinc quines de Nadal, organitzades per algunes de les entitats més importants
del seu teixit associatiu. Cadascuna d’aquestes quines té
un dia assignat, amb l’objectiu que els veïns de la vila
tinguin l’oportunitat de participar a totes. Els fons que
s’hi recapten ajuden a fer possible les activitats que les
associacions realitzen al llarg de l’any. El 23 de desembre
és el dia assignat per a la quina de la Venerable Congregació dels Dolors, que, entre d’altres actes, organitza la
coneguda processó de la vila el divendres previ al diumenge de Rams. El dia de Nadal és el torn del Club Esportiu Besalú, mentre que durant la diada
de Sant Esteve es juga la quina del Centre
d’esplais Sant Vicenç. L’1 de gener torna a
ser dia de la quina del Club Esportiu Besalú, mentre que el dia de Reis es reserva a
l’Associació de Joves, una entitat molt activa al municipi.
Abans de l’arribada dels Reis, els carters
reials i el seu seguici instal·len durant un
parell de dies el seu campament per rebre
i llegir les cartes dels nens i nenes de la vila.
S’assenten a la casa medieval de Can Llaudes, un edifici senyorial digne de rebre tan
distingida comitiva. Arribaran a Besalú els
dies 3 i 4 de gener, acompanyats de lectors
i transcriptors que fan la feina de llegir les
cartes, arxivar-les i reescriure-les a màquina per facilitar-ne la lectura als Reis Mags.
També hi serà el carboner, l’encarregat de
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Foto: Vadobuch fotografia

recordar als nens i nenes que han de portar-se bé si volen rebre els regals que demanen als Reis i no un tros de
carbó. Amb una mica de sort, el carboner, patge rude i
gens educat, estarà fent un son quan els infants arribin,
la qual cosa els estalviarà la molèstia d’haver-lo d’escoltar. El campament es desmuntarà un dia abans de l’arribada dels Reis, que recorreran els carrers empedrats de
la vila el dia 5 de gener a partir de les 6 de la tarda.
Campament Reial els dies 3 i 4 de gener de les
17h a les 19h a Can Llaudes

Foto: Vadobuch fotografia
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BEUDA - CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Beuda
TRADICIÓ EN L'ENTORN HISTÒRIC DE PALERA

El darrer divendres abans de Nadal, el 21 de desembre i
just quan s'acaba l'escola, els nens i nenes beudanencs
col·laboren en la confecció del pessebre infantil al monestir romànic del Sant Sepulcre de Palera. Un pessebre
popular que incorpora figures de l'Art Cristià i elements
característics del pessebrisme olotí.
Juntament amb un berenar i la representació d'un conte,
es dona el tret de sortida a les festes.
Aquest pessebre és el principal reclam de la mostra que
coordinen els Amics de Palera i la parròquia de Beuda, i
que també inclou diorames d'artistes convidats i aficionats a aquest art. S'inaugura el dissabte amb una missa
oficiada pel Bisbe de Girona.

Castellfollit de la Roca

La nit de Nadal els veïns de Beuda es reuneixen al sopar
popular i la quina que l'Ajuntament organitza al local social, després de la Missa del Gall a l'església de Sant Feliu.
Divendres 21 de desembre
Tarda Muntatge del pessebre infantil i berenar
Sant Sepulcre de Palera
Dissabte 22 de desembre
12h Missa d'inauguració Mostra de Pessebres de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Dilluns 24 de desembre
20.30 Missa del gall Església de Sant Feliu de Beuda
Tot seguit
Sopar popular i Quina Local social

UNA DOTZENA D’ACTIVITATS AL TOMBANT D’ANY

Castellfollit de la Roca celebrarà aquestes festes nadalenques amb una dotzena d'activitats programades, entre quines, tallers de Nadal, la cagada del Tió o l'arribada
dels Reis Mags de l'Orient.
Certament, però, la Nit de Reis és el dia més esperat pels
més menuts, i més si s'han portat bé durant tot l'any.
Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Castellfollit de la
Roca carregats de regals, i una mica de carbó, per la carretera de Girona, pels volts de les 7 de la tarda, on seran
rebuts pels nens i nenes del poble, amb ganes de tornar
a casa amb més d'un obsequi dels Reis Mags. Després
de desfilar pels principals carrers de Castellfollit, els tres
Reis muntaran el campament a plaça Catalunya perquè els infants entreguin les últimes cartes als patges,
tot menjant coca i xocolata desfeta. Uns dies abans, ja
s'haurà fet la recollida de cartes.
Les quines també seran protagonistes de les festes. En
total n'hi ha quatre de programades organitzades pel
Club Natació Castellfollit i la Unió Esportiva Castellfollit.

Dissabte 22 de desembre
17h Cagada del Tió
plaça Major
Dissabte 29 de desembre
Tarda Taller de fanalets
Església vella
18.30 Visita del patge reial
Església vella

Que els somriures
i els xin-xins il·luminin
aquests dies plens
de bons desitjos.
Bones Festes!
Per Nadal #jofaigCrek
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EL NADAL A LA GARROTXA
MAIÀ DE MONTCAL

Els veïns mantenen viva
la tradició dels Pastorets
EL BETLEM EL FORMA UNA FAMÍLIA DEL MUNICIPI

El 26 de desembre, per Sant Esteve, els veïns del poble
pugen a l'escenari per representar la seva pròpia versió
dels Pastorets. Fa gairebé una dècada que un grup de
maianencs va voler reprendre aquesta tradició que s'havia abandonat, recuperant antics guions de l'obra.
Una vintena de persones participen a la representació,
que compta amb música en directe i vestuari fet per ells
mateixos. Per als papers del nen Jesús, la Verge Maria
i Sant Josep, cada any s’escull una família del municipi
amb el seu fill nascut recentment.
La tarda del 26 de desembre, i a partir de les 6 de la tarda, al casal del poble tothom hi és benvingut per veure el
resultat dels assajos i tot seguit passar una bona estona
a la Quina del Casal.
Els nens i nenes de Maià de Montcal també són protagonistes la tarda del diumenge 23, amb el Caga Tió que
organitzen la Comissió de Reis i l'Ajuntament al mateix
casal. La Quina de Reis i els tallers de manualitats nadalenques amb patchwork o feltre acaben de donar forma
a la programació nadalenca del municipi, sense oblidar

Foto: Pere Juanola, regidor de Cultura de Maià de Montcal

la vessant solidària. Des de Maià de Montcal promouen
una caminada a la Cova dels Ninots el 16 de desembre
per col·laborar amb La Marató de TV3, que enguany destina fons a la investigació contra càncer.
Dimarts 11 de desembre
17.30 Taller de Manualitats amb feltre
Diumenge 16 de desembre
11h Caminada per La Marató a la Cova dels Ninots
Sortida zona esportiva
Dimarts 18 de desembre
17.30 Taller de Manualitats amb feltre
Diumenge 23 de desembre
18h Caga Tió
casal del poble
Dimecres 26 de desembre
18h Pastorets i quina del Casal
Casal del poble

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
us desitja bones festes i feliç 2019
La Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña
os desea felices fiestas y próspero año 2019
L’Université de Vic - Université Centrale de Catalogne
vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2019
Season’s greetings and good wishes for 2019 from the
University of Vic - Central University of Catalonia
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EL NADAL A LA GARROTXA
NADAL SOLIDARI

Solidarisac
UN REGAL QUE ALEGRA A TOTHOM

Creu Roja Garrotxa
DECORAR EL NADAL AMB L'AJUDA

Càritas Garrotxa impulsa per 5è any el SolidariSac, una bosseta detall per contribuir a l'activitat solidària de l'entitat.

Creu Roja duu a terme una campanya de recollida de joguines i convida a decorar les festes amb un detall solidari.

La bona harmonia que es viu durant el Nadal i es contagia entre les persones permet que les iniciatives solidàries rebin un bon impuls; des de fa cinc anys Càritas
Garrotxa tira endavant la campanya SolidariSac, un projecte que interpel·la a empreses i particulars a fer un regal contribuint als sectors socials més necessitats. Fruits
secs com nous de Crespià i infusions són alguns dels
productes que acaben formant part de les paneres nadalenques dins el Solidarisac com un present més dels
que reben els treballadors.

La tasca de Creu Roja a la Garrotxa es centra sobretot en
l'ajuda dels col·lectius més necessitats com la gent gran
o les famílies sense recursos. En aquesta línia, l'associació vol impedir que ningú passi un Nadal pobre, i per
aquest motiu impulsa dues campanyes amb la intenció
de contribuir a passar unes millors festes.

Aquestes bosses estan elaborades amb roba tallada i
cosida per una vintena de voluntaris de Càritas Garrotxa, i es poden trobar tant a la mateixa seu de l’entitat
a la Ronda Fluvià com a la parada del Mercat de Nadal
d’Olot que disposa l’associació benèfica. Per només 5
euros, el SolidariSac contribueix a ajudar a la gent necessitada que acudeix a Càritas i que es troben en el llindar
de la pobresa: un regal que té repercussions indirectes
positives i que ajuda a passar un millor Nadal a molta
més gent de la que rep la bossa solidària.

V

Nadal 2018

16

DE TOT BOSCH
FERRETERIA

SUBMINISTRAMENT INDUSTRIAL
ELECTRODOMÈSTICS

GRAN OFERTA
DE FESTES

Transport i retirada del seu electrodomèstic gratis.
Retirada de l’electrodomèstic vell gratis.
Finançament 0% interès fins a 12 mesos.
2 anys de garantia.
Possibilitat de 3 anys més de garantia.

Per una banda, l'entitat benefactora recull joguines noves durant aquestes dates, per repartir-les als infants
més desfavorits, a través d'un treball conjunt amb els
serveis socials de la Garrotxa. Per l'altra també impulsa la venda de creus i cors de feltre, que elaboren els
mateixos voluntaris de l'entitat, i que són d'un vermell
nadalenc molt bonic.
Aquest petit detall, d'un cost de només 2 euros, serveix
per finançar els altres projectes benèfics que organitza
l'entitat. Precisament, es podrà veure un exemple de
com queden aquestes creus i cors en l'arbre que prepararà Creu Roja al centre d'Olot i que engalanarà aquestes festes al capdamunt del Firal.

Rentadora bosch
a partir de 275€

Rentadora
a partir de 199€

Combis
a partir de 290€

Frigorífic americà
a partir de 290€

Rentaplats
a partir de 250€

Fred i calor
a l’hivern

Estufa exterior 69€
amb val regal 59€

Radiador 900w
7 elements temperatura
regulable 34,90€

Estufes de pellet
Brompi i pellet Enerbio

Estufa de gas 68€
amb val regal 58€

Paelles antiadherents
25 % descompte

Piques del color
que es vulgui

Monomado cuina
a partir de 29,90€

Campanes
a partir de 59€

Einhell 40 maquines
amb la mateixa bateria

AGROBOSCH

Venta i elaboració de pinsos
Fusta tractada, llistons...
Adobs, semens, plàstic etc.
Oferta sal descalsificar vacuum 5,90€ sac de 25kg

BOTIGA ONLINE

Visiteu la botiga online a www.detotbosch.com
Trieu, encarregueu i passeu a recollir!
Els ous us els portem.

C/ Camp de les Forques, 1 · 17850 BESALÚ · 972 591 315
Ctra de la Canya, 176 17800 OLOT · 972 280 508
jboschferrer@gmail.com · www.detotbosch.com

Tenim tota classe
de tuberies per
estufes i calderes

EL NADAL A LA GARROTXA
MONTAGUT I OIX - MIERES

Montagut i Oix
UNA CELEBRACIÓ BEN AVINGUDA

Montagut es volca amb les activitats populars un cop
arriba el Nadal, i es constata amb els diferents esdeveniments que hi tenen lloc aquests dies. El 16 de desembre i
a les deu del matí, els nens
del poble ja fan cagar el tió,
però l'esperit solidari propi
d'aquesta època es contagia amb la Fira de Tastets,
destinada a recaptar fons
per la Marató de TV3 a través de la venda de menjar
fet pels comerços i particulars del poble. La jornada
es completa amb tallers
per la mainada a la plaça de
l'Església. Aquesta voluntat
popular també es viu amb
la Cursa de Sant Silvestre,
que es celebra el 29 de desembre a la mateixa plaça principal. Així, els veïns de Montagut i Oix poden començar a
cremar les calories de més d'aquests dies, sense perdre
el bon humor perquè en aquesta cursa organitzada pels
Terra Aspra la gent acostuma a anar disfressada.
Montagut també organitza les tradicionals quines del
grup de joves i la Penya Esportiva Montagut, que es celebraran el 22 de desembre i el 6 de gener al Casal. I la
cavalcada de Reis també arriba al municipi, a partir de les
set del vespre i amb una rebuda especial.

Diumenge 16 de desembre
10h Caga Tió, tallers infantils i Fira de tastets
per la Marató de TV3
Plaça de l'Església

Dissabte 22 de desembre
18h Quina de la Penya Esportiva Montagut
i el Grup de Joves
Casal

Dissabte 29 de desembre
09h Cursa popular de Sant Silvestre amb premis
a la millor disfressa. Organitza Terra Aspra
Plaça de l'Església

Dissabte 5 de gener
19h Cavalcada dels Reis Mags d'Orient

Diumenge 6 de gener
18h Quina de la Penya Esportiva Montagut
i el Grup de Joves
Casal
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Mieres
ELS FANALETS DELS NENS I NENES GUIEN ELS REIS

Un dels dies més esperats de totes les festes de
Nadal per als més petits sens dubte és la nit de
Reis. La Comissió de festes de Mieres n’organitza com cada any la tradicional cavalcada. Els
tres Mags d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar,
no s’obliden del
poble de Mieres
i un any més repartiran il·lusió
i màgia pels carrers del poble.
Els més petits
guiaran la comitiva reial tot il·luminat amb fanalets els carrers
del recorregut,
que començarà a
l’aparcament del
restaurant Can
Met a partir de
les 8 del vespre.

EL NADAL A LA GARROTXA
MOSTRA DE PESSEBRES A OLOT

La Mostra

De la prestigiosa
imatgeria al
pessebre popular

UNA FINESTRA AL PASSAT I AL FUTUR DEL PESSEBRE

Fins al 6 de gener es poden visitar a Olot les instal·lacions
tradicionals i contemporànies de la Mostra de Pessebres
a Olot, un esdeveniment cultural amb renom a fora de
la comarca i pol d’atracció de visitants que connecta la
ciutat amb una expressió d’art genuïna de la Garrotxa.
L’Hospici guarda la tradició
Dins el recorregut de la Mostra de Pessebres, l’Hospici apareix com la fortalesa que guarda els tresors de la
història del pessebrisme olotí. L’anomenat Espai pedagògic recollirà una mostra dels diorames i pessebres de
l’Agrupació de Pessebristes d’Olot i la Garrotxa, fidels
a les tècniques d’art total que recreen el naixement de
Jesús en escenaris que recorden la Garrotxa. A la Sala
Oberta 2, una interessant exposició uneix les obres de
dos figuraires olotins que ja formen part de la història
del pessebrisme català: Manel i Josep Traité. Al pati del
claustre, el muntatge del pessebre de la ciutat ideat per
David López mostra les figures encara en les seves respectives caixes, en referència al moment que el Nadal
entra a les llars. A les sales del Museu de la Garrotxa hi
podem descobrir estels i sota les voltes del claustre de
l’Hospici s’hi troba la recepta per fer un pessebre respectuós amb el medi ambient.
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Can Trincheria té de tot
Enguany la Casa Museu Can Trincheria agrupa tots els
elements necessaris per a l’elaboració d’un pessebre.
Les figures les trobem a la sala noble del primer pis,
amb la mostra d’Emili Solé Cargolé, un dels grans figuraires catalans. El bou i la mula els trobem a l’entrada
de l’edifici, juntament amb altres bèsties que al llarg de
la història s’havien col·locat al pessebre amb algun tipus
de significat. Si encara falta algun element, de ben segur
que el visitant el trobarà al pessebre de saló de la Casa
Museu, del segle XIX, que conté escenes de la passió de
Crist entre d’altres de caràcter devocional i folklòric.

Enguany el Museu dels
Sants d’Olot proposa un
recorregut històric des
de la producció d’imatgeria religiosa per a cases nobles i senyorials
fins a la concepció del
pessebre popular. Així,
la segona planta acollirà
una mostra de la gran
quantitat de figures de
pessebre
realitzades
per El Arte Cristiano. A l’Espai Ramon Amadeu hom pot
contemplar les figures de fang d’Antonio Garrigós, amb
una decoració preciosista que imita les escultures barroques. A l’Espai Renart, l’artista olotí David López recorda
el naixement del pessebre popular al segle XIX. El museu
també traurà per al lluïment diversos estels.
Un element ineludible de la Mostra de Pessebres d’Olot
és, sens dubte, el muntatge proposat per l’Escola d’Art i
Superior de Disseny al Claustre del Carme, una revisió
contemporània que sempre sorprèn i convida al visitant
a reflexionar. Enguany està dedicat als que avui no hi
són però que ens acompanyen en el record.

Pessebres arreu
La Mostra ha repartit pessebres per tota la ciutat que
esperen ser descoberts. A l’ermita de Sant Francesc hom
pot visitar el pessebre popular, enguany a càrrec de l’Associació Integra. Al Santuari de la Mare de Déu del Tura
es pot trobar un muntatge que reprodueix l’històric pessebre del temple, amb el bou com a protagonista. L’Escola Municipal d’Expressió proposa una mirada a totes les
bèsties del pessebre als finestrals de la Biblioteca Marià
Vayreda. Al pessebre de la capella de Sant Ferriol el focus
se centra en els Tres Reis de l’Orient, en una recreació de
Lluís Badosa i Melcior Teixidó. Els diorames de Marc Sau
posen l’accent en el paisatge. Es poden visitar a l’Oficina
de Turisme. Les figuraires Esther Font i Laura Baldrich
han escollit l’emblemàtica merceria Can Tenas, que el
2017 va tancar les seves portes. De figures de pessebre
també se’n podran veure als aparadors de comerços actius. La Mostra de Pessebres hi ha repartit figures de la
col·lecció Renart en fins a 33 establiments.
Dissabte 1 de desembre a les 17h Inauguració de
la Mostra de Pessebres a Olot a Can Trincheria
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EL NADAL A LA GARROTXA
FIRA DE PESSEBRES

La Fira del Pessebre
ARTESANIA DE KM 0

La Fira del Pessebre munta la parada a Olot del 6 al 9 de
desembre en tres emplaçaments principals. Davant l’església de Sant Esteve s’hi troba la mostra i venda de figures de pessebre artesanes de gran qualitat. La plaça Major concentra el Nadal Km 0, que convida a comprar-hi
un regal de Nadal de proximitat al bell mig d’Olot. Finalment, d’aquest punt i fins la plaça del Carme s’hi pot
trobar el mercat d’artesania, seguint amb el leitmotiv de
la fira.
L’esdeveniment es complementa amb activitats per
realitzar en família que s’ofereixen a la plaça del Carme
coincidint amb les dates de la fira. Allà, un pessebre comunitari muntat a partir de les figures que els ciutadans
hi col·loquen de forma espontània conviu amb contes,
teatre o tallers de temàtica nadalenca, en el que
es descriu com espai
d’activitats familiar.
La Fira del Pessebre donarà pas a la ja habitual
pista de gel, que es posarà en marxa per al divertiment dels ciutadans
el 14 de desembre a la
plaça Major, emplaçament que haurà acollit
les parades del Nadal
Km 0. A la pista de gel s’hi
podrà patinar fins el 7 de
gener, dos dies després
de l’arribada dels Reis a
la ciutat.

Fira del Pessebre: del 6 al 9 de desembre
Pista de gel: del 14 de desembre al 7 de gener
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Entrevista a Estanis Vayreda
Regidor de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament d’Olot

Com es treballa des de l’Ajuntament per
dinamitzar la ciutat aquests dies?
Conscients que tots els municipis fan propostes
per Nadal, l’Ajuntament d’Olot cerca ofertes diferenciadores que resultin atractives per als veïns
i motivin la visita de gent de fora de la comarca.
Un exemple són la Mostra de Pessebres i la Fira
del Pessebre, la pista de gel a la plaça Major, que
estarà en funcionament del 14 de desembre al 7
de gener, així com el festival Veus durant la Puríssima, amb què hem sabut oferir una proposta
interessant per als veïns i els visitants.
De quina manera busquen aquests
elements diferenciadors?
A la Fira del Pessebre, per exemple, potenciem la
venda d’elements per al pessebre tradicionals i
de qualitat, combinats amb productes artesanals
i del quilòmetre zero que els comerços ofereixen
a la plaça Major. També creiem que la pista de
gel és una oferta diferenciada, ja que no es dóna
massa a les comarques de Girona.
L’oferta proposada aconsegueix bones
dades d’ocupació?
Per la Puríssima sempre aconseguim una bona
ocupació, així com pel cap d’any, quan la Garrotxa
apareix com un destí atractiu per a molta gent.

EL NADAL A LA GARROTXA
PASTORETS D'OLOT

Els guardians dels Pastorets d'Olot

Entrevista a Marta Puig

L’Orfeó Popular Olotí va ser la primera entitat que, el 1919, va representar els coneguts popularment com a
Pastorets d’Olot. El 1927 van tornar a
representar l’obra i, a partir d’aquell
moment, van seguir oferint-la cada
Nadal de forma ininterrompuda, a
excepció dels anys de la Guerra Civil
i entre el 1997 i el 2005, quan l’Orfeó
va tornar-la a reprendre com a acte
de cloenda del seu centenari.

La primera vegada que va pujar a
un escenari va ser a l’Orfeó Popular Olotí quan tot just era una nena,
per interpretar un dels àngels muts
dels històrics Pastorets d’Olot. Anys
després, l’actriu Marta Puig ha tornat a l’ateneu olotí per dirigir multitud d’obres de teatre, i entre elles,
els seus estimats Pastorets.

La condició de sarsuela en vers dels
Pastorets d’Olot, que han de ser cantats i interpretats, fa més complexa
la seva representació. L’Orfeó, que
compta amb una gran qualitat interpretativa, ha iniciat en els últims
mesos alguns passos per veure millorada la vessant coral de la funció,
igual d’important que la vessant actoral, ja que fins i tot hi ha qui opina
que el millor de la peça són les seves
cançons. La recentment recuperada coral de l’Orfeó, Corfeó
Ensemble Vocal, ha contribuït a
la millora de les tonades, amb
sessions d’assaigs especials i la
incorporació d’alguns dels seus
integrants dins els cors de pastorets, àngels i dimonis formats
per a la funció.
Pastorets d’Olot a
l’Orfeó Popular Olotí

Foto: Enric Carré

Els Pastorets d’Olot són més antics
inclús que els de Folch i Torres. Van
ser originalment escrits per Antoni
Molins, amb la música d’Ignasi Rubió,
31 anys abans de la seva estrena, el
1888, sota el títol ‘El nacimiento del
Salvador’ o ‘La Redención del esclavo’. La influència dels Pastorets olotins en territori català, però, no ha estat tan extensa com el text de l’autor
barceloní. En l’actualitat, són representats des de fa molts anys a Ripoll,
on s’han convertit en tradició. A Olot
és l’Orfeó Popular qui en preserva la
tradició perquè no desaparegui.
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22, 23, 28, 29 i 30
de desembre a les 19h
Enguany els Pastorets d’Olot també
han augmentat els dies de representació. S’oferiran un total de sis dies,
començant pel cap de setmana del
22 i 23 de desembre, seguint per la
diada de Sant Esteve, el divendres 28
i, finalment, el 29 i 30 de desembre,
sempre a les 7 de la tarda. Les darreres representacions comptaran, com
és tradició, amb la visita dels mags de
l’Orient, que saludaran als afortunats
nens i nenes assistents molts dies
abans de la Nit de Reis.

Directora dels Pastorets d'Olot

Per a vostè què significa dirigir
els Pastorets d’Olot?
Per a mi signifiquen tornar a la infantesa i una gran responsabilitat
també, perquè tothom se’ls pren
molt seriosament. S’està fent una
cosa molt important per a Olot i sobretot per a l’Orfeó, perquè després
de molts anys ja es pot dir que són
els Pastorets de l’Orfeó.
Aquest any heu provat d’augmentar el nombre de representacions.
Vejam com va, jo crec que bé, perquè la gent sempre espera Els Pastorets. A l’Orfeó cada any fem un
gran esforç per oferir quelcom nou.
Tot i que gairebé mai hi ha massa
cèntims, sempre es mira de fer una
mica més, en la producció, amb el
vestuari...
Aquest any es volen millorar
musicalment
L’Orfeó compta amb una nova coral, que està començant molt bé,
i hem pensat a convidar els seus
membres perquè participin en els
cors de pastorets, àngels i dimonis.

EL NADAL A LA GARROTXA

EL NADAL A LA GARROTXA

FESTIVAL VEUS

FESTIVAL VEUS

Veus 2018
TAKE 6 ÉS LA SENSACIÓ DE L’EDICIÓ QUE VOL CONSOLIDAR EL FESTIVAL

Olot dona la benvinguda al Nadal cantant, en motiu del
Festival Veus (del 6 al 9 de desembre) que presenta, per
a aquesta tercera edició, una programació d’una gran
qualitat, amb la presència del grup nord-americà Take 6.
Take 6 és un grup que acumula fins a deu premis Grammy, un dels guardons amb més prestigi de la indústria
musical, i és considerat una de les millors formacions de
la història de la música. Actuaran com a caps de cartell
el dissabte 8 de desembre a 2/4 de 9 del vespre al Teatre
Principal d’Olot; un autèntic luxe per als amants de l’estil
contemporani, amb tocs de gospel, jazz i rythm&blues.
L'actuació coincideix amb la gira que portarà el grup per
diferents ciutats d'Europa com, per exemple, Viena o
Munich. Segons l’organització, “difícilment es podrà su-

perar una proposta tant potent com aquesta”, tant pel
que fa a la demanda que tenen com pel preu de l’entrada (des de només 10 euros).
El Festival Veus es repartirà per cinc espais de la ciutat,
on s’hi duran a terme la catorzena de concerts, tallers
i sessions golfes programades. La Sala El Torín, l’Orfeó
Popular Olotí i el Teatre Principal acolliran el gruix de les
activitats, però un dels objectius del festival és obrir-se
a la gent i portar al carrer els encisadors cants del Veus;
és per això que una de les novetats d’aquest any serà
la cantada de la primera nadala de l’any a les escales
de Sant Esteve, el dijous 6 de desembre, a càrrec dels
alumnes de l’Escola de Música d’Olot, que servirà per inaugurar el Veus 2018.

ALBERT MAS, DIRECTOR MUSICAL DEL FESTIVAL

“

Feia molta il·lusió a l’organització
poder convidar i implicar a entitats
de la ciutat i, en tractar-se d’un
festival de música, es trobava
interessant convidar l’Escola de
Música d’Olot

”

Una altra proposta a destacar serà la d’en Gerard Ibáñez
i el coreògraf Zuhaitz San Buenaventura (Broadway a Capella), que uniran música a capella i teatre musical sense
instruments, tot interpretant cançons de Broadway. El
mateix grup oferirà l'endemà un taller vocal i de dansa.
D’altra banda, el grup Dreamkids demostrarà que es
poden unir en un mateix espectacle temes clàssics de
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gospel amb temes de pop-rock català actuals. Ho farà
al renovat Firal, divendres dia 7 a partir de les 12 del
migdia, en un acte pensat per a tota la família i que ha
de servir, també, perquè el festival guanyi visibilitat al
carrer. En l’apartat de tallers, destaca la demostració de
cant coral a càrrec del director musical Daniel Mestre a
l’Orfeó, d’11 del matí a les 2 de la tarda l’últim dia de festival. Finalment, els protagonistes de les sessions golfes
al Torín de les tres primeres nits de festival, a partir de
2/4 de 12, seran Dones de Krank, amb temes dedicats a
Frank Sinatra; O’Sister i Bernard Massuir.
Segons l’organització, aquesta serà l’edició que ha de
servir per consolidar-se del tot, encara que tot just se celebri la tercera edició. Es tracta d’un Festival Veus 2018,
per tant, per agafar embranzida i no deixar que les veus
parin de sonar a Olot durant el Pont de la Puríssima. En
cas de pluja, les actuacions que es fan a l’exterior passarien a la sala El Torín.
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EL NADAL A LA GARROTXA
TIÓ - LLUMS DE NADAL - ACO

Associació de
comerciants d'Olot
EL TIÓ DE L’ACO PREN PROTAGONISME

Enguany l’Associació de Comerciants d’Olot canvia el
format, la data i el funcionament de la Gran Cagada del
Tió. El gran tió que presideix el Nadal a el Firal serà el
protagonista de l’esdeveniment, que se celebrarà més
tard de l’habitual, acostant-se més a les dates de Nadal.
Enguany, la data escollida per a la celebració de La Gran
Cagada del Tió és el 23 de desembre. Aquell dia el tió
gegant de l’ACO estarà al damunt de l’escenari situat al
Firal petit, des d’on es durà a terme tot l’acte. Els més
menuts acompanyaran el tió damunt
l’escenari, on gaudiran de l’espectacle
musical, que anirà a
càrrec de Els Trambòtics. Un cop finalitzat
l’espectacle, els nens
i nenes faran cagar el
tió amb un bastó i tot
baixant de l’escenari
canviaran el bastó per
un regal. Un cop acabada la gran cagada
es repartirà xocolata
desfeta per a tothom.
Per poder formar part
de La Gran Cagada,
aquest any s’haurà
de demanar una invitació en qualsevol
dels establiments de
l’Associació de Comerciants d’Olot. Per obtenir el tiquet,
en total se’n repartiran 500, no caldrà fer cap compra,
només visitar un dels comerços. Amb les invitacions es
vol fer més partícips els associats a l’ACO d’aquesta activitat nadalenca, tot facilitant que puguin interactuar amb
els assistents de la gran cagada, tant petits com grans.
A més d'aquesta activitat, l’Associació de Comerciants
d’Olot també s’encarrega de guarnir els carrers del centre de la ciutat amb la il·luminació típicament nadalenca. Enguany s’han estrenat algunes figures que ja fa uns
dies que es veuen lluir. Les novetats les trobem sobretot en els eixos comercials principals com el carrer Sant
Rafel o el carrer Major, el sector de l’Arxiu Comarcal o
també davant l’Ajuntament.
Gran Cagada del Tió
Diumenge 23 de Desembre, 17h al Firal Petit

V

Nadal 2018

28

Bones Festes
de Nadal!
Entrevista a Jordi Rovira
President de l'ACO

Actualment són prop de 120 establiments els
que formen part de l’associació que al llarg de
l’any organitza diverses campanyes de dinamització comercial
Com viu l’ACO la campanya nadalenca?
La campanya de Nadal la vivim amb molta intensitat. Per al comerç és una de les campanyes
més importants de l’any i on es factura més. És
per això que hi dediquem molts esforços.

Controla
la teva
energia

És el Nadal un dels moments de l’any més
destacats per als comerciants?
Sens dubte és el moment més important de
l’any. Són moltes vendes concentrades en un
sol mes, des del pont de la Puríssima i fins a
Reis. És un mes molt intens, el més intens quant
a vendes. Alguns comerços també es preparen
i reforcen el personal per poder atendre a tots
els clients correctament.
La il·luminació, la cagada del tió i les diverses activitats ajuden a que la gent passegi
més per Olot?
Són factors que ajuden, sí. Aquest any amb La
Gran Cagada del Tió també hem buscat que la
gent pugui circular per les botigues, conversi
amb els comerciants i tots siguem una mica
més actius en la campanya.
A Olot, per Nadal, els comerços també
obren els diumenges.
Sí, hi ha uns dies que podem demanar. Aquest
any obrirem el dia 6 de desembre, que és festiu. A partir del 9, obrirem tots els diumenges
fins a finals d’any, per tant tindrem obert els
dies 9, 16, 23 i 30 de desembre.

Assessorament personalitzat

Atenció directa al client

Entra a l’energia més propera

www.bassolsenergia.com

EL NADAL A LA GARROTXA
LES PLANES D'HOSTOLES

Recuperen la
festa de Cap d'any
LES ENTRADES JA ESTAN A LA VENDA

Enguany la Comissió de Festes Nyerra i l’Ajuntament de
les Planes d’Hostoles han decidit impulsar la celebració
del cap d’any al municipi. Començarà a 2/4 d’1 de la matinada, després de les campanades, i comptarà amb l’actuació de tres Djs que posaran ritme a la celebració. Es
tracta d’un acte obert a tots els públics per recuperar una
celebració que anteriorment ja s’havia fet al municipi.
Les entrades per a la festa de cap d’any de Les
Planes d’Hostoles ja estan a la venda al preu
de 10 euros. Es poden adquirir a l’Ajuntament
i en dos establiments del municipi: La llibreria
Serra i l’estanc i merceria Irene.

40è Concert de Nadal

Fa una bona colla d’anys que la Societat Retorn Planenc
organitza el Concert de Nadal a Les Planes d’Hostoles.
Enguany l’esdeveniment celebra el seu 40è aniversari i
la coral ho vol celebrar de forma especial. En el concert,
que se celebrarà el dissabte 22 de desembre a les 7 de
la tarda a l’església parroquial de les Planes d’Hostoles,
hi actuaran el Grup Vocal Catalinka de Girona, la Coral
Croscat d’Olot, el quartet de corda ‘Gaudim’ de Barcelona i la mateixa coral Retorn Planenc. L’actuació es podrà
escoltar en directe per Ràdio les Planes i es podrà veure
per Olot Televisió i a La Xarxa el dia 24 de desembre.

Del 3 al 20 de desembre
Expositor ‘Menjars de Festa’
Biblioteca Maria de Jonquers

Fins el 31 de gener
Exposició de manualitats de Nadal de veïns del poble
Al bar de la Llar de Jubilats

5 de desembre
20h Encesa de llums, inauguració Mostra de Pessebres i
concert de nadales Coral Retorn Planenc i Musiquem Cor
Plaça de l'Església

Del 18 al 20 de desembre
17.30 Taller: Fes una xapa per regalar
Biblioteca Maria de Jonquers

Dissabte 22 de desembre
19h Concert de Nadal a Les Planes d’Hostoles
A l’església Parroquial

Dimarts 25 de desembre
10h a 13h Sorteig extraordinari del Club d’Amics
de Ràdio les Planes
Ràdio les Planes

27 i 28 de desembre
16h Parc de Nadal
Sala Polivalent

Dissabte 29 de desembre
10h Cursa de Sant Silvestre de Muntanya
Sortida de la Plaça Nova

Diumenge 6 de gener
12h a 13h Sorteig del Lot de l’Oient
Ràdio les Planes

NISSAN QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER

INCLOU

NISSAN

PROMESA CLIENT
Exclusive

Ser vice

OLOT MOTOR

Ctra. Santa Coloma, s/n - Les Preses (Olot) - 17178 - Tel. 972 261 608
www.olotmotor.com
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Consum mixt: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emissions de CO2: 99 - 134 g/km. Consum homologat d’acord amb la normativa europea.
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LES PRESES

RIUDAURA

Els Reis, les quines
i la Missa del Gall

Les festes més musicals
EL GOLDEN RIVER BLUES FESTIVAL MARCA EL RITME

PROTAGONISTES DEL NADAL A LES PRESES

Com en d’altres municipis garrotxins, el Nadal a Les Preses es viu intensament amb un seguit d’activitats consolidades que es repeteixen any rere any amb mota participació de les entitats del municipi, que es bolquen en la
celebració de totes les festivitats.
Les Quines són un dels grans clàssics del municipi i es
viuen intensament al Centre Cultural i també al local social de Bosc de Tosca. Són quatre les entitats presenques
que s’animen a organitzar-ne. El Club Escola de Futbol
Bosc de Tosca i l’Associació de Veïns de Bosc de Tosca
són els més actius, unint esforços en quatre quines al
llarg d’aquests dies. Els segueixen el Club de Futbol les
Preses i l’Esplai el Sol amb una quina cadascú.
Un dels dies més esperats de les festes és la nit de Nadal. A les Preses, a banda dels sopars familiars amb les
cagades de tions corresponents, els torrons i les neules,
no hi falta un acte de germanor per als més tradicionals:
la Missa del Gall, que any rere any se celebra a l’Església
Parroquial de Sant Pere. La missa es fa, com mana la tradició, a la mitja nit i, en finalitzar, per entrar en calor se
servirà xocolata desfeta per a tothom.
Els Tres Reis d’Orient també passaran per aquest municipi garrotxí. Abans de l’arribada de Ses Majestats, un patge reial recollirà els desitjos dels més menuts. La visita
dels patges reials serà el dissabte 28 de desembre. Uns
dies més tard, seran els mateixos Reis d’Orient els que
es deixaran veure per Les Preses durant la cavalcada de
la Nit de Reis. Com és habitual al municipi, es farà un
concurs de fanals per al qual caldrà inscriure’s abans de
l’inici de la cavalcada. Posteriorment, Ses Majestats marxaran damunt les carrosses des de la Plaça Major fins al
Centre Cultural, passant per diversos carrers del nucli de
Les Preses. Un cop al Centre Cultural, rebran a tots els
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nens i nenes per escoltar de primera mà les seves peticions. Durant el transcurs d’aquest acte es farà l’entrega
del concurs de fanalets.

Durant totes les festes
Exposició de Pessebres dels alumnes de plàstica
del Centre Cultural
Sala Polivalent Arxiu Mossén Joan Pagès
Dissabte 22 de desembre
19h Concert de Nadal de la Coral Puigsacalm
i la Coral Infantil de Les Planes d'Hostoles
Esglèsia Parroquial de Sant Pere

Dilluns 23 de desembre
08h Pujada del Pessebre al Puigrodó i xocolatada
Sortida Escola La Bòbila -5€- destinats a la Marató de TV3
Dilluns 24 de desembre
00h Missa del Gall amb l’actuació de la
Coral Puigsacalm
Església Parroquial de Sant Pere

Les activitats començen el dissabte 22 de desembre amb
la Gran Quina que organitzen dues entitats del municipi,
l'Associació Cultural i Esportiva
Verregassos de
Riudaura i els
Caçadors
de
Riudaura. L'endemà diumenge el Tió també
porta regals als
més petits del
poble, al Caga
Tió de la Plaça
del Gambeto.
Amb aquests actes el municipi dona el tret de sortida a
unes festes de Nadal on no hi falta la música.
El diumenge 30 de desembre se celebra el quart festival
de blues de Riudaura, que, jugant amb el nom del municipi, es va batejar com a Golden River Blues Festival.
Fins avui ha portat a la Garrotxa alguns dels referents
d'aquest gènere musical a Catalunya, com la Big Mama
o Oscar Linares. Enguany els convidats estrella són tres
guitarristes de renom: Amadeu Casas, Tòfol Martínez i

Agustí Mas, que actuaran acompanyats de la banda garrotxino-ripollesa The Rusties Blues Band.
Els riudarencs també començaran l'any amb un concert
a l'església de Santa Maria, que cada any compta amb la
col·laboració dels músics del poble.
Dissabte 22 de desembre
18h Gran Quina de Riudaura organitzada per Verregassos
de Riudaura i els Caçadors de Riudaura.
Centre Cívic
Diumenge 23 de desembre
17h Cagatió de Riudaura
Plaça del Gambeto

Diumenge 30 de desembre
18.30 IV Golden River Blues Festival
Centre Cívic
Dimarts 1 de gener
19h Concert de cap d'any
Església de Santa Maria de Riudaura

Dissabte 5 de gener
18.30 Visita del Carter Reial i xocolatada
Plaça Puig Estela
19.30 Cavalcada dels Reis de l'Orient

Dissabte 28 de desembre
18h Carter reial
Sortida del Centre Cultural

Dissabte 5 de gener
18.30 a 19.15 Inscripció al concurs de fanals
Plaça Major
19.30 Cavalcada de Reis
Sortida de la pl. Major fins al Centre Cultural.
A continuació, entrega dels premis del concurs de fanalets
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SANT JOAN LES FONTS

Més d'una quinzena
d'activitats
PER A TOTES LES EDATS

A Sant Joan les Fonts, un dels actes que més gent aplega és la tradicional cantada de nadales dels alumnes
de l'Escola Castanyer, que serà el diumenge 16 de desembre a partir de les cinc de la tarda al pavelló. L'acte
consta d'un concert muntat pels alumnes i professors de
l'escola amb 10 cançons típiques d'aquesta època, una
per cada curs, i una última cantada conjuntament. Segons Irene Roca, directora de l'escola Castanyer, aquest
és un acte que els infants preparen amb molta il·lusió,
ja que els dona l’oportunitat d’actuar davant les seves
famílies. "Unes setmanes abans els infants assagen a
classe, coordinats des de l'àrea de música, i per cursos
preparen la seva nadala. Uns dies abans de la cantada
van a fer l'assaig general al pavelló. Cal tenir en compte
que en total són 240 alumnes. Ens hi ajuden molt l'ajuntament i algunes entitats del poble". Al final de l'acte hi
haurà xocolata desfeta per a tothom.
Un dia abans de la cantada, el dissabte 15 de desembre, es durà a terme el
tradicional Caliu nadalenc, amb la Cagada del Tió a la plaça Major del poble,
a 2/4 de 5 de la tarda, organitzat per
l'Associació de Comerciants. I entrats
de ple en els dies més assenyalats, el
diumenge 23, tindrà lloc la presentació
del tercer conte d'en Jaumet, el gegant
més petit del poble, i el lliurament de
premis del concurs de postals hivernals, tot al centre sociocultural.
Un altre dels actes imprescindibles a
Sant Joan les Fonts és la tradicional
Missa del Gall al Monestir Romànic a
la mitja nit del dia 24, una de les poques oportunitats de l'any d'assistir en
aquesta església carregada d'història.
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Dissabte 15
16.30 Caliu Nadalenc
Plaça Major (Sant Joan les Fonts)

Diumenge 16
12h Festa de la Mare de Déu d’Esperança
Capella d’Esperança (La Canya)
17h Cantada de Nadales alumnes
Escola Castanyer i xocolatada
Pavelló (Sant Joan les Fonts)

Diumenge 23
17h 3r conte infantil d’en Jaumet ‘El Boscarró‘
i els gegants de Pedra
Centre Sociocultural (Sant Joan les Fonts)
23.45 Missa del Gall i xocolatada
Monestir Romànic (Sant Joan les Fonts)
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SALES DE LLIERCA - SANT ANIOL DE FINESTRES - SANT FERRIOL

SALES DE LLIERCA - SANT ANIOL DE FINESTRES - SANT FERRIOL

Sales de
Llierca
GAUDINT EL NADAL
AMB ELS VEÏNS

Quan el Nadal arriba a
Sales de Llierca, moltes
cases es transformen
amb la decoració lumínica, i ofereixen un aspecte propi d'aquesta
època, però per la seva
condició de poble rural
i disseminat, la celebració es limita a la festa
que fa cadascú. A més,
molts veïns col·laboren
amb els actes de Nadal
de Tortellà, el municipi
més proper, com la cavalcada de Reis o el Caga
Tió. Això sí, al campanar
de l'església barroca de
Sant Martí de Sales hi
destaca una llum, indicant que el Nadal també
ha arribat fins al petit
poble de l'Alta Garrotxa.
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Sant Aniol de Finestres

Sant Ferriol

L’APLEC DE SANTA LLÚCIA I LA QUINA, ELS DOS
IMPERDIBLES DEL NADAL.

BENVINGUDA AL NOU ANY DES DEL
SANTUARI DEL COLLELL
Foto: Miquel Vall-llosera (Aplec de Ninou)

Hi ha dues dates ben marcades al calendari nadalenc de
Sant Aniol de Finestres. La primera és Santa Llúcia i l’aplec
que se li dedica. L’esdeveniment se celebra el 13 de desembre, dia de Santa Llúcia, a la capella de Sant Aniol de
Finestres. És una diada festiva en què assisteixen veïns
del municipi i dels pobles de l’entorn. L’ofici solemne es
fa al migdia i, posteriorment, la vetllada d’ànima, amb
una actuació musical, un refrigeri i la rifa d’un xai.
La segona data assenyalada del calendari és el 25 de
desembre amb la celebració de la Gran Quina. Es fa al
vespre al local social de Sant Esteve de Llémena. S’hi sortegen productes d’empreses del municipi i els voltants i
es reparteix coca i xocolata per a tots els assistents.
Dijous 13 de desembre
12h Aplec de Santa Llúcia
Església de Sant Aniol de Finestres

Dimarts 25 de desembre
19h Gran Quina
Local Social de Sant Esteve de Llémena

A Sant Ferriol, la celebració més destacada de les festes arriba per any nou. El
primer dia de gener és el més actiu de
tot l'any al Santuari de la Mare de Déu
del Collell. S'hi celebra l'aplec del Ninou,
- d'any nou -, un acte tradicional que es
remunta al segle XVI i que antigament
era conegut com l'Aplec dels Torronaires,
ja que nombrosos artesans d'aquest dolç
típic de Nadal exposaven els seus productes en una fira.
Actualment, de torronaires ja no en queden gaires, però famílies de la Garrotxa,
Gironès, el Pla de l'Estany, l'Empordà i
també antics alumnes de l'antic l'internat
del Collell es troben en una diada festiva
en aquest santuari garrotxí, que pertany
a la parròquia de Sant Andreu del Torn.
A les 12 del migdia comença la missa oficiada pel Bisbe de Girona Francesc Pardo, on es beneeixen els infants. La festa
continua al voltant d'una taula amb el

dinar popular i, seguidament, la Principal de Banyoles amenitza la tarda amb
un concert de sardanes.
Malgrat que l'u de gener acostuma a
ser un dia de descans després d'una
nit llarga, l'aplec de Ninou reuneix
entre 200 i 300 persones. La majoria
d'elles fa molts anys que participen
d'una tradició ben viva, que s'estén
des de la Garrotxa a tota la demarcació de Girona.
Dimarts 1 de gener
12h Aplec de Ninou
Santuari del Collell

Dilluns 24 de desembre
23h Missa del Gall per a totes les
parròquies dels voltants
Santuari del Collell
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SANT FELIU DE PALLEROLS

PUBLICITAT - FLUVIÀ ÒPTICS

“

La tradicional
Fira de Santa Llúcia

M’he traslladat a Fluvià Òptics per oferir
la millor atenció als meus clients.

TRET DE SORTIDA A LA CELEBRACIÓ DEL NADAL

La Fira de Santa Llúcia de Sant Feliu de Pallerols és possiblement una de les més antigues de la comarca. Es remunta a l’any 1393, quan l’esdeveniment s’allargava uns
quinze dies. Llavors els firaires i visitants, vinguts d’arreu
de les comarques gironines, feien via cap al municipi garrotxí amb les mules, rucs i carretes ben carregades. Les
terres del mas Soler
s’omplien de taules,
parades, gàbies i tota
mena de paraments,
tal com passa encara
avui en dia a la Plaça
El Firal. Actualment
se celebra el primer
diumenge
després
del dia de Santa Llúcia (13 de desembre)
i per tant la fira d’enguany té lloc el diumenge 16 de
desembre. No hi faltaran la fira d’artesania, l’exposició
de vehicles antics, de bestiar i de maquinària, ni tampoc
les activitats familiars i infantils com la cagada popular
del tió. Per la Fira de Santa Llúcia també és costum que

”

Quines millores heu incorporat?

a Sant Feliu de Pallerols se celebri l’exposició de pessebres, la pedalada popular en BTT i el tast gastronòmic
de productes i plats elaborats per restaurants i fondes
del municipi. Com que coincideix amb La Marató de TV3,
també s’hi celebren diversos esdeveniments que recullen fons en benefici d’aquesta causa, com la botifarrada
popular o una cercavila. Des de fa uns anys, hi ha una
trobada que també es realitza en el marc de la fira, es
tracta del Sopar de Pastors. Enguany se celebrarà la tercera edició d’aquest sopar, en què es reuneixen pastors
de tot Catalunya.

Per exemple, a Fluvià Òptics ara disposem d’un retinògraf OCT (tomografia de coherència òptica), que permet
una prova de diagnòstic per a l’estudi, control i seguiment de la retina, una gran eina de prevenció que es
complementa amb la connexió per telemedicina amb
l’equip d’oftalmòlegs d’OPTretina.
Quines patologies es poden diagnosticar i prevenir?
Les patologies més freqüents són les degeneracions
maculars (DMAE), edemes maculars, distròfies retinianes... i, cosa molt important, podem fer un diagnòstic
precoç del glaucoma.

COMPRAR A SANT FELIU TÉ PREMI

Què han guanyat els teus clients amb el canvi?

Aquest és el nom de la campanya per incentivar
el comerç local de Sant Feliu. Amb qualsevol compra es pot participar en un concurs i guanyar premis en metàl·lic de 800, 300 i 100 euros per gastar
en productes i serveis de qualsevol establiment
del municipi. La campanya finalitza el 5 de gener.

Aquest trasllat ens permet oferir una millor atenció, atès
que disposem de dos gabinets optomètrics completament equipats, mantenint el mateix tracte i servei que
fins ara i prioritzant, per sobre de tot, el benestar visual
del client.

Maria Àngels, els teus clients on et podem trobar?
El passat mes de març vàrem decidir fusionar l’òptica on
he treballat els últims 32 anys, al carrer Sant Esteve (o
carrer Major, com encara en diu molta gent), amb Fluvià
Òptics, al carrer Sant Rafel, on treballo ara.
Perquè us heu traslladat a Fluvià Òptics?
L’objectiu d’aquesta iniciativa és disposar d’un dels millors gabinets en equipament de la província, acompanyat d’un gran equip d’optometristes professionals dedicats en un sol centre.
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La neu t'esperA A CATALUNYA

SANT JAUME DE LLIERCA

El Nadal arrenca per
Santa Llúcia
QUINES, CAMINADA, DINAR, BALL I MOLT MÉS

El 13 de desembre, a partir del migdia, el Casal de la
Gent Gran organitza al Centre Cívic un dinar amb ball,
per arrencar bé aquestes dates assenyalades. El dia 16, i
des del mateix punt, Sant Jaume es bolca amb la Marató,
amb una caminada popular a les 9 del matí. El municipi
té un dels grans clubs de futbol de la comarca, que organitza tres quines els dies 25 de desembre, 1 i 6 de gener,
a les 6 de la tarda al mateix Centre Cívic.
La música també és la protagonista en dues activitats
més: per una banda, el dia de Sant Esteve a les 6 de la
tarda, el Centre Cívic acull una sessió de ball; i la nit de
cap d'any, Sant Jaume organitza la revetlla, al mateix espai a partir de les 9 de la nit, on molta gent del poble
es reuneix per entrar tots junts al 2019. Però quan es
nota més la influència d'aquesta època de l'any és amb
la Cagada del Tió, dissabte 22 de desembre a les 6 de la
tarda i l'arribada del patge reial, amb xocolatada i taller
de fanalets, el dia 3 de gener al Centre Cívic a partir de
2/4 de 5 de la tarda. I per acabar, cap nen es vol perdre
la gran festa de la cavalcada dels Reis de l’Orient, que
arriben pel carrer Major de Sant Jaume el dia 5, amb la
col·laboració de l'espai jove El Fil.

Dijous 13 de desembre
13.30 Dinar i ball de Santa Llúcia
del Casal de la Gent Gran
Centre Cívic -15€Diumenge 16 de desembre
09h Caminada popular i solidària per la Marató
de TV3 del ZIU Arquers de la Vall del Llierca i
l'Associació de Salut Mitral
Centre Cívic
Dimecres 26 de desembre
18h Sessió de ball dels Amics del Centre Cívic
Centre Cívic

Dilluns 31 de desembre
21h Revetlla de Cap d'Any, dels Amics de la Capella
de Santa Magdalena
Centre Cívic -68€Dijous 3 de gener
16.30 Arribada del Patge Reial,
xocolatada i taller de fanalets
Centre Cívic

Descobrir racons increïbles en una excursió amb
raquetes de neu, esquiar en pistes de tots els colors,
fer submarinisme en llacs glaçats, construir un iglú
amb les teves mans… Hi ha moltes experiències per
gaudir de la neu. La neu t’espera. Passa-la!
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EL NADAL A LA GARROTXA
SANTA PAU

El pessebre més matiner
UN NADAL EN PLENA ZONA VOLCÀNICA

La tradicional Missa del Gall, el Caga Tió o la ja tradicional i concurregudíssima representació del Pessebre Vivent són alguns dels exemples del que podrem trobar
per aquestes dates a Santa Pau. Sens dubte el pessebre Vivent de Santa Pau és un dels més característics
del Nadal garrotxí, concentrant multitud de gent vinguda d’arreu de la comarca, i és l’acte amb què Santa Pau
obre oficialment les festes nadalenques amb sessió única els dies 7 i 8 de desembre a les 7 de la tarda.
El municipi ret també un homenatge, com cada any, a
l’ermita de Santa Pau de Santa Llúcia de Trenteres, amb
un aplec que acull molta gent de la Garrotxa i que té lloc
a la petita església del segle XV que es troba situada al
costat dret de la carretera entre Olot i Santa Pau. La tradició mana que el mateix dia 13 de desembre al migdia
se celebri una missa en la qual es canten els goigs de
la santa. Però l’acte més festiu i distès es porta a terme
diumenge 16 de desembre, amb la ballada de sardanes,
una missa solemne acompanyada d’un recital de música
tradicional i una fira de productes de la terra.
Un dels actes per excel·lència d’aquestes festes és la
tradicional Missa del Gall que, per anys que passen,
continua sent un dels esdeveniments més simbòlics

US DESITJA UNES
BONES FESTES!

info@gratx.cat
972290240
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Av. Pirineus 14
La Canya, 17857

Crta. Sant Miquel del Corb s/n · 17178 · Les Preses

d’aquestes festes. La Missa se celebra el mateix dia 24
de desembre a l’església de Santa Maria, situada a la
plaça major de Santa Pau i, un cop acabada, es fa una
xocolatada per agafar una mica de calor en unes dates
fredes com són les de Nadal.
Sens dubte, per Nadal les quines són un dels trets característics. Al nucli de Santa Pau les porten a terme l’Associació Marxosos de Santa Pau i l’AMIPA de l’escola Joan
Maragall. Al barri de Can Blanc se’n fan dues més per
Sant Esteve i Reis.
Per rebre els tres Reis Mags de l’Orient, els més petits
de Santa Pau han d’esperar el proper 5 de gener a les 6
de la tarda a la Plaça Major. Allà, Melcior, Gaspar i Baltasar repartiran il·lusió i màgia pels carrers del municipi,
abans de tornar a la mateixa plaça per demanar als nens
i nenes que marxin a dormir d’hora perquè ells puguin
fer el repartiment dels regals aquella mateixa nit.

Buffet lliure / menú del dia

EL NADAL A LA GARROTXA

EL NADAL A LA GARROTXA

TORTELLÀ

LA VALL DE BIANYA

La Plaça centra
l'activitat nadalenca

Una desena d'activitats

LA PLAÇA DEL MERCAT VIU AMB INTENSITAT EL NADAL

Una de les primeres activitats serà el dia 8 de desembre,
amb la festa de la Puríssima a Sant Pere Despuig, a dos
quarts d'onze del matí, amb coca i vi dolç a la sortida i el
sorteig d'un tortell i embotits. El mateix dia, a les 7 de la
tarda, inici oficial del Nadal a la vall amb l'encesa de les
llums als nuclis de La Canya, Llocalou i Hostalnou.

Les activitats de Nadal arriben el dia 22 de desembre
a les quatre de la tarda amb els tions, que regalen tota
mena de joguines als més petits del poble. És la manera d’arrencar un Nadal per a tots els públics. Durant la
cagada del tió, els veïns també gaudeixen d’una xocolatada que endolceix els desitjos de tots. A més, grans i
menuts s’ho passen d’allò més bé amb els jocs de fusta
preparats per la jornada, i la Plaça del Mercat s’omple de
gom a gom per viure la festa.
A Tortellà, el Nadal s’allarga amb les seves famoses Quines, organitzades per les entitats del municipi de forma
conjunta al Casino, i que amenitza les nits dels dies 22
i 25 de desembre, així com el 6 de gener. Però un dels
moments més esperats és la cavalcada de Reis: els mags
d’Orient són rebuts als carrers del poble a partir de les
sis de la tarda, amb un recorregut que acaba a la mateixa Plaça del Mercat, on tots els nens poden explicar la
seva carta de desitjos als mateixos Reis. Així, a Tortellà
el Nadal comença i acaba allà mateix, a la plaça, l’espai
comú de tothom.
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AMB LA IMPLICACIÓ DE LES ENTITATS DEL MUNICIPI

Dissabte 22 de desembre
16h Cagada del Tió, jocs de fusta i xocolatada
Plaça del Mercat

Dissabte 22 de desembre
18h Quina
Casino Tortellanenc

Dimarts 25 de desembre
19h Quina
Casino Tortellanenc

Diumenge 6 de gener
18h Quina
Casino Tortellanenc

Dissabte 5 de gener
18h Arribada dels Reis Mags d'Orient
Plaça del Mercat

L'arribada dels Reis Mags, però, és un dels moments
més esperats al municipi, sobretot pels més petits. La
preparació perquè la nit de Reis surti tot bé començarà
unes
setmanes
abans, el dia 22 de
desembre, al Centre Cívic de Bianya
i a partir de dos
quarts de sis de la
tarda, amb la visita
dels patges reials,
en un acte organitzat per l'AMIPA
de la Llar d'Infants
'Tres Vocals' de
La Canya. Es recolliran les cartes i
es berenarà amb
companyia de les
patges tot fent un
sorteig de lots nadalencs. Ara bé,
el plat fort serà la
nit del 5 de gener,
amb l'arribada al
poble de Melcior,
Gaspar i Baltasar a
les sis de la tarda al
mateix Centre Cívic de Bianya i, dues hores més tard, ho
faran a La Canya, a la Cooperativa, en un acte organitzat
per la Comissió de festes de la Canya i amb la col·laboració de la Colla Gegantera i el Grup de Joves de Bianya.

La Vall de Bianya col·laborarà, com és habitual, amb la Marató de
TV3. Ho farà els dies 15
i 16 de desembre amb
tres activitats que van
des d'una classe de
ioga, passant per un
sopar popular fins una
caminada solidària.
Les tardes dels dies 23
i 27 de desembre es
faran tallers infantils,
de cuina i de fanalets,
respectivament. I pels
més petits els dies 27 i
28 de desembre i 2, 3
i 4 de gener es posarà
en marxa el Casal de
Nadal, amb l'ajuda del
grup de joves del poble.
Finalment, la Colla Gegantera de Bianya seran els encarregats de fer una quina al Centre Cívic el dia 29 de desembre a les sis de la tarda. Una gran oportunitat, si la
sort acompanya, de marxar a casa carregats d'obsequis
i sorpreses nadalenques.
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El nostre centre és un lloc molt
familiar que permet gaudir d’un
concepte de vida on el nostre
objectiu diari és que se sentin el
més semblant possible com a
casa sense descuidar les necessitats especifiques de cada persona.

EL NADAL A LA GARROTXA
LA VALL D'EN BAS

L'estel que il·lumina el
Nadal a la Garrotxa

El tracte és personalitzat i adaptat
a les seves particularitats i capacitats per desenvolupar diferents
activitats personals i de lleure.

LES FESTES ES VIUEN A TOTS EL NUCLIS DE LA VALL

El Nadal s'instal·la i brilla amb força a la Vall d'en Bas amb
l'encesa de l'estel de Joanetes, l'emblema del seu pessebre vivent. És una de les activitats estrella de les festes al municipi, entre una llarga llista de propostes que
uneixen famílies i veïns en unes dates assenyalades.
A Sant Esteve d'en Bas les començaran gaudint amb els
casals esportius de Nadal per als més joves i, el 15 de
desembre, amb la xocolatada solidària de l'Associació
de Veïns de Sant Esteve a benefici de La Marató de TV3.
Algunes de les mares de l'associació MUM'S d'en Bas
amenitzaran la tarda amb una cantada de nadales. No
és l'única activitat que organitza aquesta entitat basenca. Les MUM'S també són les encarregades de coordinar
l'arribada de la comitiva reial al campament el 3 de gener
als Prats del Marquès, perquè tots els nens puguin entregar les seves cartes amb els desitjos als patges reials.
Abans que passin els Reis, però, la colla de carnaval els
Gínjols d'en Bas col·labora amb una activitat que no pot
faltar a l'agenda nadalenca: la cagada del tió i la xocolatada que es faran al
local del Ratolí el 22
de desembre.
El matí de St Esteve
el carrer Teixeda
dels Hostalets d’en
Bas es converteix
en l'escenari d'Els
Pastorets, interpretats per una trentena de nens i joves
del poble. Una representació tradicional però adaptada a l'actualitat que
enguany compleix deu anys. No només els més petits són
els protagonistes... també hi apareixeran veïns de la Vall
que havien actuat als Pastorets quan eren nens. La coral
dels Hostalets interpretarà Nadales durant l'actuació.

A la Vall hi haurà tres quines durant les festes: la dels
Hostalets, la de Sant Privat, que organitza el club de futbol del poble, i la de Sant Esteve d'en Bas.
Les festes també són dies per a la litúrgia i les nombroses misses previstes en són una mostra. N'hi haurà als
Hostalets, la Pinya, Joanetes, Puigpardines, Sant Privat i
el Mallol.
EL PASSAT REMENÇA DEL MUNICIPI
EN UNA FIRA
El preludi de les festes a la Vall d'en Bas és la fira
de Sant Nicolau, que es celebra cada 6 de desembre al Mallol. És la fira del camp, que homenatja
el passat remença d'un municipi lligat a la terra.
La diada omple la vila d'activitats per gaudir en
família: tallers, concurs de dibuix infantil, mostres d'oficis antics, bestiar, parades d'artesania,
cercavila i ball de la Bruixa Estruga Maigarda,
dansa participativa... L'escriptor i periodista Gaspar Hernández, nascut a Sant Esteve d'en Bas,
pronuncia el pregó d'enguany.

CENTRE DE DIA INNOVADOR
UN ESPAI PER GAUDIR, TU I ELS TEUS
El servei de centre de dia és un servei
d’acolliment diürn per a gent de la tercera
edat que necessiti ajuda o supervisió en les
activitats de la vida diària com la higiene,
manutenció o bé per a la estimulació en
diferents tallers. Tot això sense renunciar
al seu domicili ja que dormen a casa.

Oferim diferents opcions de centre de dia
adaptades a les necessitats cada família:
matí, tarda, cap de setmana, tot el dia...
El usuaris disposen de tots els serveis i
tallers de la residència i amb possibilitat
de serveis complementaris.

ENS CUIDEM DE TOT
• Manutenció: esmorzar, dinar, berenar, sopar i ressopó
• Higiene personal: dutxa
• Serveis mèdics i d'infermeria: control i seguiment de malalties, medicacions, etc.
• Fisioteràpia: rehabilitació i manteniment
• Gimnàstica diària
• Reeducació de les activitats bàsiques de la vida diària
• Teràpia ocupacional-estimulació: tallers de memòria, cinema , jocs de taula, manualitats, passejades, festes, etc.
• Psicologia: suport a usuaris/usuàries i famílies.
• Treball social: seguiment, suport a la família i tramitació de recursos.
• Activitats a l’aire lliure en el jardí de la residencia
• Grups de passeig
• Perruqueria
• Barberia
• Podologia
• Acompanyaments metge
• Transport adaptat

ESPAI TARDOR
VINE, GAUDEIX I DISFRUTA D’UN ESPAI OBERT A TOTHOM
• Activitats setmanals: tallers, reunions, teatre, audiovisuals, música, ball, lectura i tertúlia...
• Recupera el que has deixat fora. Convida als teus amics i familiars a venir a passar
l’estona a l’Espai Tardor.
• Aporta idees per a fer activitats en grup i mirarem de fer-les realitat.
• Fes el que no podies fer o creies que no faries més.
• Teniu dubtes? Tenim un servei d’orientació familiar amb suport personalitzat.
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CAP D'ANY

Sortir de casa,
una bona opció
Els allotjaments i restaurants de la Garrotxa s'omplen
de gom a gom durant la nit de cap d'any. Sortir a fora és
sempre una bona opció, i ho demostren les dades recollides per Turisme Garrotxa l'any passat, on hi ha plena
ocupació als càmpings, albergs i cases de colònies. Pel
que fa als allotjaments rurals, els apartaments o els hotels, les dades indiquen que se supera el 90%, gràcies
al turisme familiar i als grups d'amics. La qüestió és fer
sempre una bona festa.

ENCETA L’ANY COM VULGUIS, PERÒ AMB ALEGRIA
La nit de cap d’any és una bona jornada per aprofitar els
últims minuts de 2018 enmig de rialles: arreu del món
hi ha tradicions curioses perquè ningú es quedi avorrit!
Arriba un dels moments més màgics de l’any: les dotze campanades. I la gran majoria de la gent comparteix
aquest instant amb familiars, amics i els millors desitjos.
S’acostuma a fer de la nit de cap d’any un dels ritus més
especials del calendari, buscant sempre gaudir d’aquest
instant amb un somriure. Ja sigui a casa, al carrer o en
un altre país, tothom està disposat a passar-ho d’allò
més bé, i de ben segur que ningú s’avorrirà si segueix alguna de les múltiples tradicions que existeixen en motiu
d’aquesta data assenyalada.

Dinamarca: trenca un plat!

Foto: La Casa dels Poetes (Santa Pau)

És segurament una de les tradicions més exòtiques
del cap d’any. Els danesos trenquen els plats on
han menjat després del sopar per tenir bona sort,
i si és contra la porta de familiars i amics, millor,
perquè compartiràs el bon auguri amb ells! També
et donarà sort saltar des d’una cadira després de
les dotze campanades.
Els italians persegueixen un plat de llenties...
Pels italians, les llenties representen l’abundància i
la riquesa, i esperen que el nou any els porti molts
diners menjant un plat d’aquesta llegum. Com més
en mengis just després de la mitjanit, més ric seràs.
Un petó als Estats Units per no estar sol
Pels americans, és un dels moments més romàntics de l’any: a les dotze de la nit, has de donar un
petó a algú perquè tinguis un any ple d’amor. Si no
compleixes amb la tradició, corres el perill de passar els 365 dies següents en soledat.
Monedes filipines
A les Filipines, els habitants porten monedes a les butxaques, i les fan sonar després de les campanades.
D'aquesta manera, volen atraure l'abundància cap a
ells i les seves famílies.
Sigui com sigui, el més important de la celebració és
passar-lo de forma divertida possible, seguint alguna de
les tradicions indicades o fer-ho com és habitual al país,
amb raïms i llenceria vermella, per assegurar-se la bona
sort i la passió.
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CONCERT

TÍTOL APARTAT

Concert de Nadal
AMB LA GIO I LA NACIONAL CLÀSSICA D’ANDORRA

Enguany, el Concert de Nadal del Consell Comarcal
de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot arriba carregat
d’emocions. És un concert únic a Catalunya que unirà
la GIOrquestra del director tortellanenc Marcel Sabaté, i
l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). L’espectacle commemorarà els 25 anys de l'orquestra del principat, així com el cinquantenari dels germans Gerard i
Lluís Claret, que actuaran com a
violí i violoncel solistes durant el
concert. L’art dels dos prestigiosos músics podrà escoltar-se des
de bon començament, amb la
interpretació de la peça encarregada especialment al compositor
i director Salvador Brotons, anomenada Doble concert per a violí, violoncel i orquestra, op. 144,
L’andorrà. A la segona part els espectadors podran escoltar la Simfonia número 3 en mi bemoll major, op. 55, Heroica, de Ludwig van
Beethoven. Per si això fos poc,
el concert promet una sorpresa
nadalenca preparada expressaFoto: giorquestra.cat
ment per a l’ocasió a l’acabament.
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Concert de Nadal 4 de gener a les 20h
de la tarda al Teatre Principal d’Olot.
Entrades anticipades: 15, 12, 7 i 5 euros
Entrades a taquilla: 18, 15, 10 i 7 euros
Estudiants de música: 3 euros
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CAMPAMENT REIAL D’OLOT

Una nova oportunitat
PER VISITAR EL CARTERS REIALS

Pocs campaments reials tenen tanta majestuositat ni
acullen tantes personalitats de la comitiva dels Tres
Reis Mags com el campament d’Olot. Els nens i nenes i
els seus pares ho saben, i és per això que cada any són
menys les famílies que deixen passar l’oportunitat de
passejar una tarda pel campament muntat a la plaça
Clarà i poder saludar personatges com l’home del temps,
la caramel·lera, el carboner, la fanalera, els cuiners o els
carters. El campament s’instal·larà, com és habitual, els
tres dies anteriors a l’arribada dels Reis Mags, el 2, 3 i 4
de gener. Les quatre sessions de visita s’obriran cada dia
a les 6 i les 7 de la tarda, les 8 del vespre i les 9 de la nit.

Foto: Manel Serra

altra de les cantonades de la plaça, per poder accedir al
Campament en cas de no tenir tiquet. L’accés al recinte,
però, no està garantit amb aquesta cua. Només s’obrirà
quan es determini que l’espai pot assumir més públic en
un moment donat. En tot cas, la mesura obre una segona
oportunitat per lliurar la carta als Reis quan els tiquets
s’han esgotat.

La fama del gran Campament Reial d’Olot s’ha estès per
les ciutats i els pobles veïns i la cua per accedir al recinte
és cada any un xic més llarga. Per garantir la qualitat de
l’experiència, l’any passat l’organització va millorar el sistema de cues. La manera preferencial per entrar al Campament és obtenir els tiquets que es reparteixen el mateix dia a partir de les 4 de la tarda a la plaça Clarà. Cada
persona que fa la cua té dret a quatre entrades gratuïtes
per a alguna de les sessions de visita, tenint en compte que els menors de tres anys no necessiten tiquet per
entrar. Enguany s’ha decidit afegir una nova cua, en una

UNA MIRADA AL PASSAT
El diumenge 16 de desembre, a les 7 de la tarda,
el centre Els Catòlics acull la projecció del documental Memòries dels Reis d’Orient d’Olot. El treball repassa com ha canviat l’arribada dels Reis
a la ciutat des de principis del segle XIX fins als
nostres dies, adaptant-se a cada època. El documental no està recomanat per a menors de 10
anys. L’entrada és gratuïta, tot i que l’aforament
és limitat. Per assistir-hi, cal recollir una invitació
a la casa-museu Can Trincheria d’Olot.
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Una melodia de sabors d'Olot i la Garrotxa.

CM

MY

CY

CMY

Us desitgem unes bones festes

K

Aquest desembre,
crea els teus nous desitjos i
deixa’t envoltar per la màgia.

Consulta els nostres menús per aquestes festes.

39€
PER NOMÉS

LA TEVA EMPRESA
LA TEVA WEB
TRUCA’NS AL 972 09 57 26
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al mes

info@foxnice.com

Passeig de Barcelona, 7, Olot (la Garrotxa)
Tel. 972 271 209 · info@laquintajusta.cat

Busca’ns per Instagram
i entra en el sorteig de dos àpats.

EL NADAL A LA GARROTXA
ELS REIS ARRIBEN A LA GARROTXA

Agenda 5 de gener

Els Reis arriben a Olot

ELS REIS ALS POBLES DE LA GARROTXA

NOUS TRONS I CARROSSES PER A SES MAJESTATS A OLOT

Argelaguer
19h Arribada dels Reis Mags
Plaça de Sant Damas
Beuda
18.30h - Arribada dels
Reis Mags
Arribada al nucli de Segueró
Besalú
18h Cavalcada Reial
Pont Vell
La Canya
20h Arribada Reis Mags
Cooperativa
Castellfollit de la Roca
18h Cavalcada Reial
Arriben per la Carretera de Girona
fins a la Plaça Catalunya
Hostalets d’en Bas
20h Cavalcada de Reis
Maià de Montcal
19h Arribada dels Reis
Carrer Sant Vicenç
Tot seguit - Quina de Reis
Escoles municipals
Mieres
20h Cavalcada de Reis
Aparcament Restaurant Can Met
fins a l’escola municipal
Montagut i Oix
19h Cavalcada de Reis
Plaça de l'Església
Olot
11h a 14h
Fanalet per guiar els Reis
d’Orient
Plaça de Josep Clarà
18h Inici de la Cavalcada
de Reis
Plaça de Josep Clarà
A continuació Recepció dels
Reis d’Orient
Firal
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Les Planes
d’Hostoles
18h Arribada
dels Tres Reis
d’Orient i Cavalcada
Plaça del Jonquer fins a la
Plaça Nova
Les Preses
18.30 a 19.15
Inscripció
concurs de
fanals
Plaça Major
19.30 Cavalcada
de Reis
Plaça Major fins
Centre Cultural.
Tot seguit
entrega premis
concurs de fanalets

Més protagonisme per a les princeses

Els Reis saluden als nens i nenes a Olot. Foto: Enric Carré

Riudaura
18.30 Cavalcada Reial
plaça Puig Estela
Sant Esteve d’en Bas
19h Cavalcada de Reis
Sortida del Parc de l'Estació
Sant Feliu de Pallerols
18h Campament Reial
Plaça El Firal
19h Cavalcada de Reis
Sant Jaume de Llierca
19h Cavalcada Reial
Arribada pel Carrer Major

Els Reis a la seva arribada a Besalú. Foto: Vadobuch fotografia

Enguany la Cavalcada d’Olot té previst potenciar el paper de les princeses que acompanyen els tres Reis. Gaudiran de més pes
específic dins la comitiva reial i més presència
durant l’esdeveniment, amb un seient propi
previst a cadascuna de les tres noves carrosses. A la recepció dels nens i nenes al final del
recorregut, les princeses també comptaran
amb un espai propi al costat dels Reis que els
permetrà participar activament d'aquest moment màgic.

Aquest proper 5 de gener els tres Reis Mags de l’Orient
no només se sorprendran de com ha canviat el Firal
quan baixin de les carrosses i emprenguin a peu l’últim
tram del seu recorregut per la ciutat. En arribar al capdamunt, també descobriran que els esperen tres trons
nous per estrenar, uns seients reials de gran disseny
ideats per l’arquitecte olotí Jordi Vayreda conjuntament
amb el criteri dels directors de la Cavalcalda d’Olot,
Marià Clavell i Aniol Sellabona. Els nous trons, un regal de l’Ajuntament d’Olot a Ses Majestats, han tingut
en compte aspectes que van més enllà de l’estètica, i
permetran una completa accessibilitat per facilitar que
tothom pugui arribar a la recepció amb Melcior, Gaspar i Baltasar. L’organització també ha anunciat un nou
emplaçament per als seients dels Reis.
Els tres trons nous seran la cirereta d’una tarda plena
d’estrenes, i és que els Reis Mags de l’Orient realitzaran
el recorregut a Olot sobre tres noves carrosses dissenyades per Enric Porta, gràcies a l’esforç de la Comissió
de la Cavalcada, que per a aquest any també s’ha encarregat d’actualitzar la carrossa del Carter Reial.

Sant Joan les Fonts
18h Rebuda Reis Mags
Residència Torreblanca
18.30 Cavalcada Reis
Pont Medieval
Santa Pau
19h Cavalcada de Reis
Carrer Major fins a la
plaça de Baix
Tortellà
18h Cavalcada Reial
Plaça del Mercat
La Vall de Bianya
18h Arribada Reis Mags
Centre Cívic de Bianya
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EL NADAL A LA GARROTXA

EL NADAL A LA GARROTXA

RECEPTES DE NADAL D'AGUSTINA TRUÑÓ

L'HOME DELS NASSOS

RECEPTA DE
L’ESCUDELLA DE NADAL

Surt a trobar
l'Home dels Nassos

Una de les tradicions més arrelades a la nostra terra és
cuinar l’Escudella de Nadal. Els preparatius són senzills
però l’elaboració no tant. Compartim amb els nostres
lectors aquest plat del receptari tradicional.

AQUEST ANY NO NOMÉS EL TROBAREU PEL CENTRE D'OLOT

INGREDIENTS
1 carpó de gallina del darrera
1 tall de vedella de branilla de la part de l’os
1 os de pernil de la cama
1 tros de morro de porc
1/2 peu de porc
1 boleta de sagí
1 mica d’orella de porc
1 os blanc de vedella del genoll
2 porros blancs sense la fulla verda
3 pastanagues
100 gr. de mongeta cuita blanca
1 patata tallada en dos trossos
ELABORACIÓ
1. Posar una olla d’aigua al foc, amb un litre per cada
comensal que hi haurà a la taula.
2. Introduir tot el tall com el morro, la vedella o el carpó, per exemple, quan l’aigua encara sigui freda. Alhora també hi incorporarem la mongeta cuita blanca.
3. La preparació cal que bulli durant 4 hores tot i que
les dues primeres ho ha de fer a foc ràpid, les dues últimes ho ha de fer a foc mitjà però amb alegria.
4. Quan faci tres hores i quart que està bullint, s’hi incorporen totes les verdures.
5. Mentrestant, s’ha de preparar la pilota. Per fer-ho
necessitarem la meitat de carn de porc i la meitat de
vedella. Alhora s’hi ha d’incorporar all i julivert així com
un ou i pa ratllat. També un xic de sal i cal treballar
aquesta massa generosament.
6. Quan ja hagin passat les quatre hores, tastar-lo i en
cas que sigui necessari rectificar-lo de sal.
7. Colar la preparació i tornar-la a posar en una altra
olla. Quan torni a bullir cal incorporar els galets que
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haurem fet bullir prèviament en una olla a part perquè
treguin la duresa de la pasta al voltant de deu minuts.
8. Cinc minuts abans d’acabar la cocció, s’incorporen la
pilota o les pilotilles que haurem realitzat prèviament.
9. Servir-ho al gust.
10. Gaudir de l’escudella envoltats de les persones que
més ens estimem.
11. Bon profit!

LA CREMA
INGREDIENTS
8 ous
250 gr. de sucre
Farina
1 litre de llet
1 Llimona
2 Taronges

tat. En una comarca tant vinculada
A Catalunya, una de les llegendes
a la faràndula i a la tradició, l'Home
que acompanya l'últim dia de l'any
dels Nassos arriba per fer rutllar
és la d'un home misteriós que
l'enginy dels més petits a través de
només es pot veure el 31 de desla seva llegenda, amb la voluntat
embre. Es tracta de l'Home dels
de fer-se un lloc en l'imaginari poNassos, que té tants nassos com
pular. La seva creació va comptar
dies li queden a l'any, i genera molamb el suport de diverses associata expectació -especialment amb
cions i artistes vinculats amb Olot, i
la canalla-. Olot sempre ha rebut
des de llavors surt sempre al carrer
la visita de l'home dels nassos i
per sorprendre a més d'un. Amb
des de fa cinc anys se’l pot trobar
l'acompanyament de música en difàcilment pels carrers de la ciutat!
recte, l'Home dels Nassos posa un
Es tracta de la figura creada pel
somriure a la boca dels més petits
Centre d'Iniciatives Turístiques,
de la Garrotxa.
conjuntament amb l'Associació
de
Comerciants,
que regala caraTrobareu l'Home dels Nassos
mels als més peel 31 de desembre de 10h a 13h
tits quan es quepel centre d'Olot i a la tarda estarà a la
den
bocabadats
Cursa de Sant Silvestre a Sant Roc.
mirant-lo mentre
passeja per la ciu-

Foto: Emili Caño

ELABORACIÓ
1. En un cassó, hi posem el litre de llet a infusionar amb
la pela de dues taronges i un xic de pela de llimona. Un
cop fet, la passem pel colador i la deixem refredar.
2. En un altre cassó, hi posem els vuit rovells d'ou i hi
afegim el sucre, una cullerada grossa de farina i, en cas
que es vulgui, una mica de vainilla. De mica en mica, s'incorpora la llet, fins que quedi tot ben integrat.
3. Es posa al foc, i cal que sempre es vagi remenant en el
mateix sentit, fins que la crema es torni espessa. Un cop
llest, s'aboca en una plata i es deixa reposar.
4. Es pot servir cremada, per a alguns, millor. Quan sigui
freda, es posa per sobre una fina capa de sucre i es torra.
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AGENDA

AGENDA

Olot
De l'1 de desembre al 6 de gener
Exposició del pessebre monumental
Aparador de Ferrer Xocolata

10 DESEMBRE

21 DESEMBRE

Olot
18h Hora del conte Biblioteca

Sant Feliu de Pallerols
Fins al 2 febrer Mostra de pessebres
Església del Roser

11 DESEMBRE

Argelaguer
19h Pastorets de l'escola Pàrquing
Casal

Olot
23h Nadales, poemes, xocolatada i
sorteig panera Església Sant Francesc
23.30 Missa del Gall i xocolatada
Parròquia de les Fonts

Beuda
12h Pessebre Infantil Palera

La Pinya
22h Missa, coca i xocolata

Castellfollit de la Roca
18h Pessebre Popular Església Vella

Les Preses
00h Missa del Gall Església de St Pere

Les Preses
Tot el Nadal Exposició pessebres
5 DESEMBRE
Olot
17h - 19h Exposició de
col·leccionisme de Nadal Casino
Les Planes d’Hostoles
20h Concert de Nadales
Plaça de l’església

Maià de Montcal
17.30 Taller manualitats amb feltre
13 DESEMBRE
Sant Aniol de Finestres
12h Aplec de Santa Llúcia Església
Sant Jaume de Llierca
13.30 Dinar i ball Santa Llúcia Casal
Gent Gran
14 DESEMBRE
Olot
18h Inauguració pista de gel Pl Major

6 DESEMBRE
El Mallol
Tot el dia Fira de Sant Nicolau
Olot
Tot el dia Festival Veus
10h - 21h Fira del pessebre, Mercat
d'artesania i Nadal Km0 Centre ciutat
11h - 13h i 17h - 20h Pessebre
comunitari Plaça del Carme
17h Pepa Contes Plaça del Carme
7 DESEMBRE
Olot
Tot el dia Festival Veus
10h - 21h Fira del pessebre, Mercat
d'artesania i Nadal Km0 Centre ciutat
Fins al 9 de desembre Pessebre
comunitari Plaça del Carme
11h Teatre Kids&Us Plaça del Carme
17h - 20h Taller de figuretes de Nadal
Plaça del Carme
18h Pepa Contes Plaça del Carme
19h Tast de torrons Ferrer Xocolata

15 DESEMBRE
Olot
17h - 20h Nadales Centre de la ciutat
18h Pessebre Vivent Maria Reina
22h Nit de Nadales Casa Andalucía
22h Caga Tió Solidari amb Cuartet de
Bianya Orfeó Popular Olotí
Les Preses
11.30 Conte Biblioteca La Bòbila
Sant Esteve d’en Bas
18h Cantada de nadales Plaça Major
Sant Feliu de Pallerols
18.30 Missa cantada Església
21h III Sopar de Pastors
Sala de Ca les Hermanes
Sant Joan les Fonts
16.30 Caliu Nadalenc Plaça Major
16 DESEMBRE

Santa Pau
18h Pessebre Vivent Plaça de Baix

Maià de Montcal
11h Caminada Cova dels Ninots

8 DESEMBRE

Montagut
10h Caga Tió Plaça de l'Església

La Canya
09.30 Festa de la Puríssima Parròquia
Castellfollit de la Roca
Tot el dia Fira de Nadal Plaça Major
Olot
Tot el dia Festival Veus
10h - 21h Fira del pessebre, Mercat
d'artesania i Nadal Km0 Centre ciutat
11h - 13h i 17h - 20h Taller de
figuretes de Nadal Plaça del Carme
19h Encesa de llums pessebre
comunitari Plaça del Carme

Olot
16h - 18h Cantada de Nadal de
l’escola Cor de Maria Teatre Principal
18h Pessebre Vivent Fonts Sant Roc
19h Documental Memòries dels Reis
d’Orient d’Olot Els Catòlics
Sant Feliu de Pallerols
Tot el dia Fira de Santa Llúcia
Sant Joan les Fonts
17h Cantada de Nadales alumnes
Escola Castanyer i xocolatada Pavelló

Sant Feliu de Pallerols
18.30 Missa cantada Església

La Vall de Bianya
09h Caminada solidària Centre Cívic

Sant Joan les Fonts
12h Festa de la Puríssima Parròquia

17 DESEMBRE

Santa Pau
18h Pessebre Vivent Plaça de Baix
La Vall de Bianya
10.30 Ofici solemne
Parròquia de Sant Pere Despuig
19h Encesa dels llums de Nadal
La Canya, Llocalou i Hostalnou
9 DESEMBRE
Olot
Tot el dia Festival Veus
10h - 21h Fira del pessebre, Mercat
d'artesania i Nadal Km0 Centre ciutat
11h Taller de galetes Plaça del Carme
Les Planes d’Hostoles
09h Excursió per portar el pessebre a
St Pere Sacosta Plaça Nova
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Olot
18.00 Bel Contes Biblioteca
18 DESEMBRE
Maià de Montcal
17.30 Taller manualitats amb feltre
20 DESEMBRE
Olot
17h Ruta per la Mostra de Pessebres
Can Monsà
Tot seguit – Xocolatada i cantada de
nadales Pati antic hospital
Les Preses
19h Premis del Concurs de Nadales i
sorteig d’un pernil Centre Cultural
Tot seguit Obra Reines on heu deixat
les barbes Centre Cultural

Olot
19h Concert de Nadal de l’Escola de
Música Teatre Principal
22 DESEMBRE
Beuda
12h Missa inauguració Mostra de
Pessebres Sant Sepulcre de Palera
Castellfollit de la Roca
17h Cagada del Tió Plaça Major
Olot
17h - 20h Cantada de nadales del
Cor de Cambra Girona Centre Ciutat
19h Cantada de nadales dels Esplais
de la Garrotxa Escales de Sant Esteve
19h Els Pastorets d’Olot Orfeó

Sant Feliu de Pallerols
18.30 Missa del Gall cantada Església
Sant Jaume de Llierca
19h Missa del Gall Església
Sant Joan les Fonts
09h - 13h fins al 9 de gener Tallers de
Nadal Centre Sociocultural
23.45 Missa del Gall i xocolatada
Monestir Romànic

La Vall de Bianya
17.30 Patges Reials Centre Cívic
23 DESEMBRE
La Vall de Bianya
16h - 18h Taller infantil Centre Cívic
Maià de Montcal
18h Caga Tió Casal del poble
Olot
17h Caga Tió i xocolatada Firal Petit
17h - 20h Nadales Centre ciutat
18h Cantada Nadal corals olotines
Església del Sagrat Cor (Caputxins)
19h Pastorets d’Olot Orfeó
Les Planes d'Hostoles
10.30 Pessebre i tió Plaça del Jonquer
Les Preses
08h Excursió, xocolatada i portada de
pessebre al Puigrodó Escola La Bòbila
Riudaura
17h Caga Tió Plaça del Gambeto
Sant Feliu de Pallerols
20h Recital de Nadales
Sala de Ca les Hermanes
24 DESEMBRE
Beuda
20.30 Missa del Gall
Església de Sant Feliu de Pallerols
Joanetes
21h Missa del Gall

29 DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
18.30 Visita patge reial Església vella
Tarda Taller de fanalets Església vella
Joanetes
18h Pessebre Vivent

Olot
19h Els Pastorets d’Olot Orfeó

Hostalets d’en Bas
09.30 Missa de Nadal

Les Planes d’Hostoles
10h - 13h Sorteig extraordinari del
Club d’Amics de Ràdio les Planes

Sant Esteve d'en Bas
Cagada del Tió i xocolatada per a
tothom Local Gínjols d'en Bas

La Vall de Bianya
8h - 13h Casal de Nadal Centre Cívic

25 DESEMBRE

Les Preses
19h Concert de la Coral Puigsacalm
i la Coral Infantil de Les Planes
d’Hostoles Església de Sant Pere

Tortellà
16h Cagada del Tió, jocs de fusta i
xocolatada Plaça del Mercat

Sant Joan les Fonts
17.30 Campament Reial Pl Major

Montagut
09h Cursa Sant Silvestre Pl Església

Joanetes
19h Pessebre Vivent

Sant Feliu de Pallerols
16h Partit UE Hostoles - Amer CFA
18.30 Missa de Nadal Església

Sant Feliu de Pallerols
18.30 Els Pastorets
Sala de Ca les Hermanes

Santa Pau
22h Missa del Gall Parròquia

Les Planes d’Hostoles
19h 40è Concert de Nadal Església

Sant Jaume de Llierca
18h Cagada del Tió Centre Cívic

Sant Esteve d’en Bas
09h – 13h Casal Esportiu Pavelló
15h - 17h Casal Esportiu Pavelló

Hostalets d’en Bas
11.30 Els Pastorets Carrer Teixeda
Joanetes
18h Pessebre Vivent
Maià de Monctal
18h Els Pastorets Casal del poble
Olot
19h Els Pastorets d’Olot Orfeó
Sant Feliu de Pallerols
12.45 Premis concurs pessebres
Sala de Plens de l’Ajuntament
18:30 Els Pastorets
Sala de Ca les Hermanes
27 DE DESEMBRE
Hostalnou de Bianya
8h - 13h Casal de Nadal Centre Cívic
16h -18h Taller fanalets Centre Cívic
Olot
16h - 20h Nadal esportiu per a nens
de 1r a 6è de primària Pavelló firal
Les Planes d’Hostoles
16h Parc de Nadal Sala Polivalent
Les Preses
Fins al 4 de gener Casal de Nadal
Centre Cívic
Sant Esteve d’en Bas
09h - 13h Casal Esportiu Pavelló
15h - 17h Casal Esportiu Pavelló
28 DESEMBRE
Olot
16h - 20h Nadal esportiu per a nens
de 1r a 6è de primària Pavelló firal
19h Els Pastorets d’Olot Orfeó
Les Planes d’Hostoles
16h Parc de Nadal Sala Polivalent
Les Preses
18h Carter Reial pels carrers. Coca i
xocolatada Centre Cultural

2 DE GENER

4 GENER

Hostalets d’en Bas
18h Xocolatada i cantada de Nadales
Joanetes
18h Pessebre Vivent

Olot
16h - 20h Nadal esportiu per a nens
de 1r a 6è de primària Pavelló firal
18h - 21h Campament Reial Pl Clarà

Besalú
17h - 21h Campament Reial
Can Llaudes

Olot
19h Els Pastorets d’Olot Orfeó

Sant Esteve d’en Bas
09h - 13h Casal Esportiu Pavelló
15h - 17h Casal Esportiu Pavelló

Les Planes d’Hostoles
11h - 13h Entrega de cartes al Patge
Reial Plaça Nova
Riudaura
18.30 Festival Jazz Centre Civic
31 DESEMBRE
Hostalets d’en Bas
17h Missa de Cap d’Any
Olot
L’Home dels Nassos pels carrers
Sant Jaume de Llierca
21h Revetlla Cap d’any Centre Cívic
1 DE GENER

Sant Feliu de Pallerols
17h Taller: Fes-te el Fanalet de Reis
Sala del costat de la biblioteca
La Vall de Bianya
8h - 13h Casal de Nadal Centre Cívic
3 DE GENER
Besalú
17h - 19h Campament Reial
Can Llaudes
Olot
16h - 20h Nadal esportiu per a nens
de 1r a 6è de primària Pavelló firal
18h - 21h Campament Reial Pl Clarà
Sant Esteve d’en Bas
09h - 13h Casal Esportiu Pavelló
15h - 17h Casal Esportiu Pavelló
17.30 Campament Reial Prats del
Marquès

Les Planes d’Hostoles
10h Cursa St Silvestre Plaça Nova

Les Planes d’Hostoles
00:30 Festa Cap d’any Sala Polivalent

Sant Esteve d’en Bas
15h - 17h Casal Esportiu Pavelló

Riudaura
19h Concert Cap d'any Església

Sant Feliu de Pallerols
18.30 Missa de Fi d’any Església

Sant Ferriol
12h Aplec de Ninou Santuari dell Collell

Sant Jaume de Llierca
16.30 Entrega cartes Patge Reial
Centre Cívic

Sant Privat d’en Bas
9.30 Missa de Cap d'any

La Vall de Bianya
8h - 13h Casal de Nadal Centre Cívic

25 DESEMBRE

La Canya
17.30 Quina AE La Canya

Sant Esteve d’en Bas
12h Missa de Nadal
26 DESEMBRE

30 DESEMBRE

Aquestes festes...
anem de quina!
16 DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
16h Quina solidària Casal gent gran
Centre Cívic
16.30 Quina Solidària CN Castellfollit
Local piscina
Sant Joan les Fonts
19h Quina Solidària Pavelló

Besalú
18h Quina del CE Besalú Pavelló
La Canya
17.30 Quina AE La Canya
Castellfollit de la Roca
19h Quina CN Castellfollit
Centre Cívic 1 d'octubre

22 DESEMBRE

Olot
19h Quina Casa Cultural de Andalucía

Castellfollit de la Roca
18.30 Quina UE Castellfollit
Centre Cívic 1 d'octubre

Les Planes d’Hostoles
18h Quina de Nadal del CF Les
Planes Sala Polivalent

Montagut i Oix
18h Quina del PEM i Grup de Joves
Casal de Montagut

Les Preses
18h Gran Quina Local Bosc de Tosca

Riudaura
18h Gran Quina Verregassos i
Caçadors de Riudaura Centre Cívic
Santa Pau
22h Quina Popular Centre cívic
Tortellà
18h Quina Casino Tortellanenc
23 DESEMBRE
Besalú
18h Quina de la Venerable
Congregació dels Dolors Pavelló
Sant Privat d'en Bas
18h Quina del Futbol Club Sant Privat
24 DESEMBRE
Beuda
21h Sopar popular i quina
Local social

Sant Aniol de Finestres
19h Gran Quina Local Social de Sant
Esteve de Llémena
Sant Esteve d’en Bas
Quina Nadal (Hora i lloc a determinar)
Sant Feliu de Pallerols
18h Quina de Nadal UE Hostoles
Sala de Ca les Hermanes
Sant Jaume de Llierca
18h Quina CF Sant Jaume Centre Cívic
Tortellà
19h Quina Casino Tortellanenc
26 DESEMBRE
Begudà
18.00 - Quina Comissió Festes
Begudà Bar les Escoles
Besalú
18h Quina del centre d’esplais Sant
Vicenç Pavelló

Maià de Montcal
19h Quina Casal
Olot
18h Quina Gamossina Local AAVV del
barri de la Caixa
18h Quina Casa Cultural de Andalucía
18h Quina AAVV de les Fonts Casal
Les Planes d’Hostoles
18h Quina de Nadal del CF Les
Planes Sala Polivalent
Les Preses
18h Gran Quina Local Bosc de Tosca
29 DESEMBRE
Hostalets d’en Bas
19h Quina Local social
Olot
18h 16a Quina del Barri de Bonavista
Casal de Bonavista
Les Preses
16.30 Gran Quina de l’Esplai El Sol
Centre Cívic
La Vall de Bianya
18h Quina Colla Gegantera Centre Cívic
30 DESEMBRE
La Canya
17.30 Quina AE La Canya
Sant Feliu de Pallerols
18h Quina de Nadal U.E Hostoles
Sala de Ca les Hermanes
1 DE GENER

Olot
16h - 20h Nadal esportiu per a nens
de 1r a 6è de primària Pavelló firal
18h - 21h Campament Reial Pl Clarà
20h Concert de Nadal Teatre Principal
Les Planes d’Hostoles
17h Taller de Fanalets Biblioteca
Sant Esteve d’en Bas
09h 13h Casal Esportiu Pavelló
15h - 17h Casal Esportiu Pavelló
La Vall de Bianya
8h - 13h Casal de Nadal Centre Cívic
6 DE GENER
El Mallol
09.30 Missa de Reis
Sant Feliu de Pallerols
12h Sorteig Campanya de Nadal
Sala de Plens de l’Ajuntament
Les Planes d’Hostoles
12h - 13h Sorteig del Lot de l’Oient
Ràdio les Planes

Castellfollit de la Roca
19h Quina del CN Castellfollit
Centre Cívic 1 d'octubre
Olot
18h Quina Casa Cultural de Andalucía
Les Preses
18h Gran Quina Local Bosc de Tosca
18h Gran Quina CF Les Preses
Centre Cívic
Sant Jaume de Llierca
18h Quina CF Sant Jaume Centre Cívic
5 GENER
Maià de Montcal
20h Quina de Reis
6 GENER
Besalú
18h Quina de l’Associació de Joves
de Besalú Pavelló
Olot
18h Quina Casa Cultural de Andalucía
Les Planes d’Hostoles
18h Quina de Nadal del CF Les
Planes Sala Polivalent
Les Preses
18h Gran Quina Local Bosc de Tosca
Montagut i Oix
18h Quina del PEM i Grup de Joves
Casal de Montagut
Sant Jaume de Llierca
18h Quina CF Sant Jaume Centre Cívic
Tortellà
18h Quina Casino Tortellanenc

Besalú
18h Quina del CE Besalú Pavelló
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INSTAL·LACIONS
GERMANS ASPERÓ SL
Us desitja unes bones festes

ELECTRICITAT

AIGUA

GAS

CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

SEGURETAT

• Propera construcció de pisos
al centre d’Olot
• Pisos de 2 i 3 habitacions
• Molt bones vistes i assolellats
• Possibilitat triar acabats

C/ Avet, 37 OLOT
T. 972 27 22 54 · M. 609 79 41 55 · 609 76 81 92
www.germansaspero.com

