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d’Olot i de La Garrotxa
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Cada any, i ja en fa 45, l’elecció de la pubilla i 
l’hereu dels pobles de la comarca i barris 
d’Olot culmina amb els actes de la Pubilla i 
l’Hereu d’Olot i de la Garrotxa, una festa on 
compareixen tots els joves representants del 
territori i que s’ha convertit en la principal 
trobada dels garrotxins.

En aquestes pàgines coneixereu els 
candidats dels barris i pobles d’enguany i el 
programa d’actes, amb entrevistes als 
organitzadors i als que han estat la pubilla i 
l’hereu d’Olot i de la comarca aquest any, com 
a representants identitaris de les noves 
generacions de la Garrotxa.

LA FESTA DE LA IDENTITAT
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PORTADORS DE LA IDENTITAT

El pubillatge és una tradició de fort arrelament a la majoria de 
municipis de la Garrotxa. Cada vegada que les festes majors 
garrotxines s’aproximen en el calendari, membres de les àrees 
i de les diferents comissions de festes s’afanyen a cercar els 
representants folklòrics de l’any entre els seus veïns més joves. 
En aquesta ocasió s’ha sumat un quinzè poble, i és que Maià de 
Montcal ha trobat a qui col·locar la banda. Hi ha poblacions, a 
més, que no es conformen amb una pubilla i un hereu. Dels ba-
rris, urbanitzacions i nuclis amb una forta identitat solen sorgir 
diversos representants. Passa, per exemple, a diferents pobles 
del municipi de la Vall d’en Bas. A Olot, aquest 2019 han escollit 
pubilla i hereu un total de nou barris. És d’aquesta manera que 
cada any al voltant d’una cinquantena de nois i noies garrot-
xins s’engalanen amb la faixa i la banda.

A diferència d’altres comarques, a la Garrotxa el pubillatge ha 
sabut evolucionar segons les exigències i expectatives de la so-
cietat que l’acull. Així, mentre que a Lleida la Paeria ha fet caure 
la figura de la pubilla de les Festes de la Tardor, el Centre d’Ini-
ciatives Turístiques, entitat organitzadora de la festa anual a la 
Garrotxa, va saber reaccionar en el seu moment i fer un cop de 
timó, d’acord amb els pobles i barris. Quan el model de repre-
sentant exclusivament femenina va començar a trontollar, el 
CIT va convidar a participar de la festa als nois de la comarca. 
Ells van recollir la invitació de manera entusiasta. Aquí la pubi-
lla i l’hereu no es veuen com una simple figura de lluïment, sinó 
com una plataforma des de la qual exhibir l’orgull de repre-
sentar una comunitat, viscuda des de la catalanitat sense com-
plexos. Nois i noies, progressistes o conservadors, tots prenen 
el paper d’hereu i pubilla amb la consciència i responsabilitat 
necessàries per exportar una identitat concreta dins el collage 
heterogeni que conformen els barris i pobles de Catalunya.

I així s’han complert 45 anys, quatre dècades llargues en què la 
festa del pubillatge a la Garrotxa ha trobat el seu auge en una 
vetllada especial que el Centre d’Iniciatives Turístiques organitza 
a la tardor, on s’elegeixen la pubilla i l’hereu de la comarca entre 
els pobles participants i els d’Olot d’entre els barris de la ciutat.

El en cinquè número de la publicació ViU la Garrotxa trobareu 
tota la informació al voltant de la festa del pubillatge a la nostra 
comarca, amb els candidats dels barris i pobles d’enguany, el 
programa d’actes de la Pubilla i l’Hereu d’Olot i de la Garrotxa, 
així com entrevistes als organitzadors i a qui han estat la pu-
billa i l’hereu d’Olot i de la comarca al llarg d’aquest any, per 
conèixer la seva experiència personal com a representants 
identitaris de les noves generacions a la comarca.

Programa d'actes
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Lluís Soler 
Secretari del Centre d’Iniciatives Turístiques

Ha viscut totes i cadascuna de les proclamacions del 
pubillatge a la Garrotxa des del 1974. Encara recorda 
quan el Foment de les Tradicions Catalanes va anar a 
veure el CIT d’Olot, llavors organitzador de la Fira de 
Sant Lluc, per demanar-los que promoguessin l’elecció 
de la pubilla a la comarca. Lluís Soler coneix fil per randa 
els canvis i l’evolució que ha tingut l’acte per mantenir 
una bona salut al llarg de 45 anys.

Com va esdevenir el CIT organitzador de la proclamació 
de la pubilla a la Garrotxa?
Als anys 70 el CIT era l’organitzador de la Fira Comercial 
i Industrial d’Olot que se celebrava durant les Fires de 
Sant Lluc. En aquell moment, el Foment de les Tradicions 
Catalanes va adreçar-se a nosaltres per demanar-nos 
que organitzéssim un acte de proclamació del pubillatge 
com els que ja s’organitzaven a d’altres comarques.

És per això que la trobada de pubilles i hereus de la 
comarca s’organitza encara en el marc de la fira?
L’elecció de la pubilla era un acte important dins la 
Fira de Sant Lluc en els seus orígens. De fet, era la 
celebració que donava sentit a la Diada de la Comarca 
de la Garrotxa, dintre els actes de la fira. Els dos 
esdeveniments estan tradicionalment units.

La Fira de Sant Lluc ha canviat molt des d’aquells anys. 
La proclamació de la pubilla també.
Va començar proclamant la Pubilla de la Garrotxa i 
les Damisel·les de cada any. El 2005 es va incorporar 
l’elecció de l’Hereu de la Garrotxa, i el 2011, l’elecció de 
la Pubilla i l’Hereu d’Olot.

“Les comissions són el 
gran èxit de l'Elecció de 
la Pubilla i l’Hereu"

La Paeria de Lleida ha eliminat la figura de la pubilla de 
les Festes de Tardor perquè considerava que degradava 
el paper de la dona. En aquest sentit, considereu un 
encert la incorporació dels hereus a la Garrotxa?

La incorporació dels hereus ens ha permès mantenir 
gran la festa. Tot i això, l’elecció de les pubilles i els 
hereus a la comarca a aquestes alçades té poc a veure 
amb una qüestió figurativa o estètica. Cada any, a 
la trobada de pubilles i hereus els fem respondre un 
qüestionari sobre coneixement natural, polític, cultural 
i turístic, que els representants de pobles i barris 
tenen en compte a l’hora de votar-los. Aquest any 
hem actualitzat el qüestionari; els demanem quin acte 
proposarien adaptat als nous temps i també si saben 
ballar la sardana. És important, si surten proclamats, els 
tocarà ballar-la a la diada de Corpus.

Fins a quin punt tenen en compte les respostes els 
representants dels barris i els pobles?
Depèn de la comissió, algunes les tenen més en compte 
que d’altres. Arran de la pregunta que em feies, crec 
que el gran èxit de la celebració a la Garrotxa és el 
protagonisme dels representants dels barris i els 
pobles. S’hi fan molt, cada any fan tot el possible per 
participar en una nova edició de la Proclamació de la 
Pubilla i l’Hereu. Les comissions són molt importants 
per a la festa i el secret del seu èxit a la Garrotxa.
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Programa d'actes
Pubilla/Hereu  2019

DISSABTE, 23 DE NOVEMBRE

A les sis de la tarda:

AL SALÓ DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT Presentació de les Pubilles i Hereus dels 
barris d'Olot i dels pobles de la Garrotxa.

Parlament de Dària Ferré Alanyà de Batea, (Terra 
Alta), Pubilla de Catalunya 2016.

Presenta: Joan Manuel Robles, d’Olot Televisió. 

A dos quarts de nou del vespre:

AL RESTAURANT LA DEU 
Sopar d'Elecció i Proclamació de la Pubilla i l'Hereu 
d’Olot i de la comarca de la Garrotxa 2019.

Presenten: Paula Nuñez i Albert Brosa d’Olot 
Televisió.

Votacions dels delegats dels barris d'Olot i 
pobles de la comarca representats a l'acte.

Durant l’escrutini s’oferirà l’actuació del 
cantautor SAM

Veredicte i Proclamació de la Pubilla i l'Hereu 
d’Olot 2019.

Veredicte i Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de 
la Garrotxa 2019.

L’acte serà transmès en directe per Olot 
Televisió a partir de les 23.00. 
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Santi Reixach 
President del Consell Comarcal de la Garrotxa

El Consell Comarcal és la institució on per primera 
vegada es reuneixen totes les pubilles i els hereus 
elegits durant l’any. L’administració que vetlla pels 
interessos del conjunt dels municipis garrotxins és 
la lògica primera parada de la trobada que el CIT 
organitza amb motiu de la Fira de Sant Lluc perquè els 
joves es coneguin abans de la gran nit. Allà ens hi rep 
Santi Reixach, gran coneixedor de la proclamació, si 
bé aquest any com a president de la corporació. Està 
convençut que el pubillatge és una tradició a incentivar 
i mantenir.

El fa content rebre les pubilles i hereus com a president 
del Consell Comarcal?

Per suposat, estem molt contents que vinguin fins 
aquí i estiguin amb nosaltres. El dia de la trobada se’ls 
organitza una visita institucional. Els rebem al saló de 
plens, on els expliquem què és el Consell Comarcal, 
quina funció compleix i intentem resoldre qualsevol 
dubte que puguin tenir.

Què és el pubillatge per a la Garrotxa?

Entenc que és una tradició catalana que fa comarca i 
no es pot deixar perdre. El CIT organitza la proclamació 
des del 1974. Personalment havia format part de la 
comissió de festes de la Vall de Bianya des del principi, 
i sempre hem mirat de participar-hi. Quan parles amb 
els joves del poble, estan contents de poder representar 
el municipi durant l’any que són la pubilla i l’hereu. 
Destaquen la coneixença que han fet amb altres hereus 
i pubilles de la comarca i d’Olot; això sols per ja els paga 
la pena. Si a més  a més tenen la sort de representar 
el poble i la comarca a nivell de Girona o de Catalunya, 
doncs encara millor.

Creu que la incorporació de l’elecció de l’hereu va ser 
un encert?

Penso que sí, prova d’això és que cada any veus que hi 
ha nois que estan disposats a representar els diferents 
municipis i si poden la comarca o Catalunya. Amb el 
CIT de vegades hem pensat que el proper any hi hauria 
menys gent, però no, cada cop que s’elegeixen els 
hereus i les pubilles hi ha tanta gent o més perquè totes 
les famílies hi donen suport.

“El pubillatge és una 
tradició per a la qual hem 
de seguir apostant i ser-hi”

Considera que les novetats han prestigiat la festa? 

Sens dubte, contribueixen a fer-la més gran. A l’inici 
l’acte s’havia fet el un local a tocar del Firal d’Olot, i 
encara ara continua, si bé en un altre espai més gran. Tot 
això és gràcies al CIT. L’entitat n’ha estat l’organitzadora 
des del primer dia, i és gràcies a ella que la tradició s’ha 
mantingut durant tots aquests anys.

Quin acompanyament creu que s’ha de fer des de les 
administracions?

Penso que hem de seguir fent-los costat perquè tot això 
continuï sent possible, ajudant-los en tot el que puguem. 
Tot i les mancances pressupostàries que tenim, penso 
que és una qüestió per la qual hem de seguir apostant 
i ser-hi.



Coomprar és que, a més de gaudir de les 
tradicions, puguis estalviar amb diferents 

descomptes només pel fet de ser de  
Món Consum.

*a partir de 60 euros
Consum d’Olot: servei a domicili gratuït*

Apunta’t als grans avantatges i descomptes 
de Món Consum.
Demana la teva targeta a caixa!

A Consum Cooperativa   
no compres, coompres.

Consum amb  
La Pubilla i l’Hereu
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Hereus i pubilles
De preservar la fortuna familiar a representar el municipi 

Bé és sabut que Catalunya és territori de tradicions i 
n’hi ha que, tot i la seva antiguitat, encara continuen vi-
gents havent patit algunes modificacions. És el cas de 
l’hereu i la pubilla. Actualment a la comarca consisteix 
en l’elecció de quatre joves, dos nois i dues noies, per 
representar Olot i la Garrotxa, amb un caràcter marca-
dament simbòlic. El fet, però, ve d’una llarga història i ha 
experimentat notables canvis en tot aquest temps. 

Tot va començar als voltants dels segles XVIII i XIX quan, 
sobretot a les zones rurals, la tradició dictava que el fill 
gran havia d’heretar tota l’herència familiar. Quan no hi 
havia descendència masculina, era la filla gran qui pas-
sava a ser el que popularment es coneixia com la pu-
billa. Aquesta era una forma de preservar el patrimo-
ni familiar i la seva continuïtat. Amb el pas del temps 
i l’evolució de la vida rural a la vida urbana, la tradició 
s’ha anat perdent i ha derivat en un costum festiu amb 
l’objectiu de preservar la cultura del territori.

Va ser a mitjans del segle XX quan alguns municipis de 
Catalunya van començar a celebrar la festivitat per esco-
llir l’hereu i la pubilla entre els joves de la població, una 
tradició que encara avui en dia continua en algunes lo-
calitats catalanes sota l’elecció dels dos joves mitjançant 
diverses proves. Tot i que cada municipi ha anat adap-
tant-se als seus propis costums, en general els candidats 

Les tradicions catalanes 
evolucionen amb el pas 
del temps i s’adapten als 
canvis

han de demostrar el seu coneixement en 
cultura general i, més concretament, de la 
vila i la comarca on pertanyen. Els esco-
llits representen al seu  municipi durant 
un any, amb l’opció de presentar-se a ser 
elegits pubilla i hereu de Catalunya. En al-
tres indrets els candidats no han de pas-
sar cap prova, simplement són escollits 
segons els vots dels veïns de la població. 

Aquesta és la història d’una tradició que 
ha anat evolucionant amb el pas del 
temps. Si bé avui dia es coneix com un 
fet simbòlic i festiu celebrat a molts punts 
de Catalunya, en el seu dia va represen-
tar un fet transcendental entre les famí-
lies per tal de preservar el patrimoni dels 
avantpassats. 

Foto: La Pubilla i les Damisel·les de l'any 1974

Foto: Pubilles de l'any 1985

Foto: La Pubilla i el primer Hereu de la Garrotxa. Any 2005





VIU LA PUBILLA I L'HEREU D'OLOT I DE LA GARROTXA

ENTREVISTA PUBILLES I HEREUS 2018

Tardor 2019 12V

L’hora de passar 
la banda
Fa un any que Núria Bailador, del 
barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat, 
i Jordi Ferrés, de Bonavista, van ser 
proclamats pubilla i hereu d’Olot, el 
mateix temps des que Alba Agus-
tí de Sant Jaume de Llierca, i Sergi 
Matabosch, de Batet de la Serra, 
van ser elegits pubilla i hereu de la 
Garrotxa. El pubillatge els ha des-
cobert un món que havia estat des-
conegut i del que ara es disposen 
a sortir amb certa enyorança. Han 
passat de desconèixer-ho a reco-
manar-ho ferventment.

Què coneixíeu del pubillatge abans 
de ser proclamats pubilles i hereus 
d’Olot i de la Garrotxa?

Jordi Ferrés: Jo abans de ser ele-
git no m’havia imaginat mai poder 
ser l’hereu d’Olot. Gairebé pensava 
“pobres, aquests hereus, que han 
de participar en tots aquests actes”. 
Et sembla que és un món tancat en 
què hi accedeix molt poca gent.

Núria Bailador: Quan ho veus des 
de fora no coneixes ben bé què fan 
les figures de l’hereu i la pubilla, on 
s’involucren. Els joves podem arri-
bar a veure-ho com responsabilitat, 
un món súper desconegut on fa por 
posar-t’hi.

Núria Bailador i Jordi Ferrés, Pubilla i Hereu d'Olot
Alba Agustí i Sergi Matabosch, Pubilla i Hereu de la 
Garrotxa

Alba Agustí: Jo tampoc sabia ben bé 
què suposava. Crec que has de viu-
re-ho per saber com funciona.

I un cop ho heu viscut?

A.A.: Ho valoro molt positivament. 
Hem pogut assistir a molts actes, 
hem conegut a molta gent, a moltes 
figures importants.

Sergi Matabosch: A mi se m’ha 
fet molt curt, no t’adones i ja s’ha 
acabat. Sóc preparador físic del Vi-
lafranca, a Tercera Divisió, i no he 
pogut assistir a tots els actes que 
hauria volgut, però ha sigut bas-
tant bonic. Aprens com va el món 
del pubillatge, la gent coneix la fi-
gura, agraeix la teva presència i 
està molt bé.

N.B.: Un cop ets a dins, tota la gent 
del Centre d’Iniciatives Turístiques, 
l’alcalde... t’ajuden i et donen su-
port. Veus els actes on has d’anar i 
suposa una oportunitat per viure’ls 
des d’una perspectiva totalment di-
ferent.

Quins, per exemple?

S.M.: Dels actes que he pogut par-
ticipar, el que em va semblar més 
emotiu va ser el pregó de les Festes 
del Tura. 

N.B.: El vam poder seguir des del 
balcó de l’Ajuntament, un lloc on 
és molt difícil ser si no tens aques-
ta mena d’oportunitat. Va ser molt 
bonic.

J.F.: Jo vaig pensar que proba-
blement seria l’única vegada a la 
meva vida que el viuria d’aquella 
manera. És una cosa que fa espe-
cial il·lusió.

A.A.: Aquest any també vam par-
ticipar activament al Ball Pla del 
barri de Sant Miquel d’Olot amb 
motiu del seu 75è aniversari. Va 
ser molt maco veure com els veïns 
senten la festa. Van fer uns vestits 
impressionants.

Heu après coses que no coneixíeu?

JF.: Dels actes d’Olot coneixíem la 
part de Festes del Tura, la que to-
thom veu, el ball dels gegants, la Ba-
talla de les Flors... però per Corpus 
també vam ballar la sardana. Són 
experiències enriquidores et fan 
part de la cultura catalana.

N.B.: Estant a prop del CIT, ens 
hem adonat que organitzar tots 
els actes que fan, Carnaval, el Dia 
de la Mare... comporta un esforç 
molt gran que no es veu. Te n’ado-
nes quan parles amb ells; pensen 
els actes d’un any per l’altre, quan 
s’acaba un comença un altre... És 
molta feina, la veritat, fan un gran 
esforç perquè tot això sigui possi-
ble a la ciutat.

Recomaneu aquesta experiència 
als joves de la vostra generació?

N.B.: Sí, perquè és una tradició ca-
talana, igual que es ballen les sarda-
nes o els balls de bastons.
S.M.: Jo ho recomano totalment a 
gent que tingui disponibilitat. A mi 
m’hagués agradat viure-ho molt 
més. D’entrada és figuratiu, però 
tens més veu.

A.A.: No és només una imatge, re-
presentes al teu poble, participes 
en actes culturals de la Garrotxa 
i t’enriqueix molt. Les cultures no 
s’han d’oblidar. Tothom que vulgui 
hauria de participar.
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Aquest any la pubilla i l’hereu d’Olot 
heu participat en l’acte de procla-
mació de la pubilla i l’hereu de Ca-
talunya.

J.F.: Al Ball Pla de Sant Miquel hi 
era la Pubilla de Catalunya i ens va 
engrescar a participar-hi. La pubi-
lla i l’hereu del barri van acompan-
yar-nos com a membres de la co-
missió. Allà també hi eren la pubilla 
i l’hereu de Santa Pau.

Us imaginàveu, fa un any, que hi 
participaríeu?

J.F.: No, jo més aviat desconeixia 
la feina que fan des del Foment de 
les Tradicions Catalanes, que és 
molta, però la veritat és que m’ha 
fet molta il·lusió anar a Solsona, 
no per anar-hi a guanyar, si no 
per conèixer els representants de 
molts altres pobles.

N.B.: Va ser una bona oportunitat 
per conèixer tots els hereus i pu-
billes de Catalunya, que no en co-
neixíem gaires.

I ara que deixeu la banda, què?

S.M.: Ara passarem a ser pubilles 
i hereus ‘caducats’, així és com es 
diu, però hem parlat de trobar-nos 
novament en alguna festa o activi-
tat que ens permeti seguir desco-
brint el pubillatge a Catalunya.
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BESALÚ

EDAT:  18 ANYS
ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Automatismes Industrials i Robòtica
AFICIONS: Sóc entrenador de futbol base i 
col·laboro amb diverses entitats com el Pim Pam 
Pum Foc, l’AOAPIX, el Besalú Medieval, Lluèrnia, 
el CEO o la cavalcada de reis de Besalú. També 
ajudo al grup de joves de Besalú i tinc un grup 
de música. 
QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Per a mi el pubillatge significa un 
reconeixement per a alguns joves que hem 
col·laborat pel poble.

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau en Mestra 
d'Educació Primària a la UdG

AFICIONS: Practicar l'esquí, estar amb els amics, 
conèixer gent... 

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Per a mi ser Pubilla de Besalú significa molt, va 
ser especial quan m'ho van dir. L'experiència 
de conèixer aquest món, conèixer com va... 
m'agrada. 

LA PUBILLA
MAR FAURIA JUANOLA

L'HEREU
BIEL TANÉ RIU
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BOSC DE TOSCA I SANT MIQUEL DEL CORB

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau en Mestre 
d’Educació Primària a la UB.

AFICIONS: 
El futbol i tot el relacionat amb l’esport.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Seguir la tradició del barri per tenir 
representativitat a l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu 
de la Garrotxa.

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Administració i Direcció d’Empreses a la UAB.

AFICIONS: Bàsquet i ballar a l’Esbart Marboleny.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
La representació d’un poble, una tradició 
catalana.

LA PUBILLA
ALBA FAJULA PUJOL

L'HEREU
GERARD VALLS ROVIRA
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CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

EDAT: 22 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Construcció.

AFICIONS: Llegir, caminar i sortir de festa.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Una representació que m’agradaria utilitzar 
per canviar els estereotips de l’hereu i la 
pubilla. Defenso que pogués ser una parella 
del mateix gènere.

EDAT: 23 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Gericultora.

AFICIONS: Teatre.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Un honor perquè és el meu poble de sempre. 
Estic contenta de representar-lo.

LA PUBILLA
JUDIT AMATE TRUJILLO

L'HEREU
LORENZO MARTÍN IONUT
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Sí a rebre les news del dia de
la Garrotxa en un fly

garrotxa

Es
ca

ne
ja

‘m
JOANETES

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Mosso de magatzem a 
l'empresa Alzamora de Sant Joan les Fonts

AFICIONS: Practicar parkour, anar en bicicleta 
de muntanya, quedar amb els amics... 

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
És bastant gratificat perquè aquí a la Garrotxa el 
pubillatge és molt popular. A més, conèixer gent 
de tots els municipis m'agrada molt. Tot el que 
sigui per ajudar al poble! 

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques a 
la UdG.

AFICIONS: 
Bàsquet, escoltar música, dibuixar i sortir 
a caminar.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Conservar les tradicions i contribuir a donar 
vida al poble participant de la seva festa.

LA PUBILLA
NÚRIA MASÓ JUVANTENY

L'HEREU
ELOI CASALS VILELLA
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NOMÉS AMB EL DNI

P L A Ç A  C L A R À ,  1 2   T E L .  9 7 2  2 8 0  6 4 4

W H A T S A P P  6 4 6  7 8 4  5 6 8

F I N A N Ç A M E N T  P E R  A L S  C L I E N T S  A

1 2  M E S O S  S E N S E  I N T E R E S S O S



VIU LA PUBILLA I L'HEREU D'OLOT I DE LA GARROTXA

LA CANYA

Tardor 2019 22V

LA CANYA

EDAT: 23 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau en Psicologia a la UdG.

AFICIONS: El cinema, viatjar i tota mena 
d’activitats que pugui fer amb els amics o en 
parella (futbol, pàdel...).

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Significa representar el meu poble, un poble petit, 
amb molt d’encant tant per l’entorn com per les 
persones i que em fa sentir molt orgullós.

EDAT: 21 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau en Psicologia a la UdG.

AFICIONS: Esquiar, viatjar i fer senderisme.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Il·lusió i un honor. Suposa mantenir aquesta 
tradició catalana i relacionar-me amb altres joves 
de la comarca.

LA PUBILLA
LAURA CRUAÑAS JOSÉ

L'HEREU
NIL DOMÈNECH QUINTANA
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BATET DE LA SERRA

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Cicle Superior d’Imatge 
Personal i Corporativa a l’Institut Mare de Déu 
de la Mercè de Barcelona.

AFICIONS: L’hípica i la moda.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
La representació del poble on he crescut.

LA PUBILLA
SANDRA  CASAMITJANA 
MASLLORENS

MAIÀ DE MONTCAL

EDAT: 16 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Batxillerat en francès i català.

AFICIONS: 
M’agrada muntar a cavall i sortir de festa.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Una bona oportunitat per conèixer noves 
persones i fer honor al teu poble o ciutat. 

LA PUBILLA
VALENTINE ORTION
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SANT JAUME DE LLIERCA

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Cicle Superior d’Alimentària al centre integral de 
formació KREAS..

AFICIONS: Passar estones amb els amics.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Representar el poble i donar-li visibilitat arreu.

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau en Mestra d’Educació Infantil a la UdG.

AFICIONS: Ballar

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
És un honor i un orgull representar el poble on 
he passat la meva infància.

LA PUBILLA
EMMA ROCA PUJIULA

L'HEREU
ARIÓ BRETXA AMATE
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Festa de cap d'any
a la Sala Polivalent

31-12-2019 | 22:00h

Sopar + ball amb el grup de
versions Ràdio Hits i RLP DJ's

Servei d'àpat: Arrossades de la Tieta Rosa
Més info: 659878967 / 678983292

Tiquets a Llibreria Serra i Estanc Irene i online a :
https://turismegarrotxa.koobin.com/index.php

Sopar + ball: 45€
Menú infantil fins a

12 anys: 20€
Sopar per colles
Entrada ball: 10€
anticipada | 15€

taquilla
 

www.lesplanes.cat
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LES PLANES D'HOSTOLES

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau Superior Màrqueting i Publicitat a la Escola 
Tècnica Girona. 

AFICIONS: 
Esport, bicicleta, enduro moto de muntanya 

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
És una experiència que crec que pot ser 
enriquidora. Representes el teu poble durant un 
any i és un valor afegit. 

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Batxillerat Social Humanístic a l’Institut 
Castell d’Estela d’Amer.

AFICIONS: el bàsquet.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Representar el poble i conservar la tradició.

LA PUBILLA
MARTYNA JAWORSKA

L'HEREU
MARC TEIXIDÓ FONT
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RIUDAURA

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Electricitat i robòtica.

AFICIONS: Caça del senglar, enduro i senderisme

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Catalunya és un país de tradicions i una d’elles és 
la figura de l’hereu i la pubilla. Amb el canvi de la 
vida rural a la vida urbana aquest costum s’ha anat 
perdent i ha quedat relegat a un costum festiu amb 
la finalitat de preservar la nostra cultura. Per a mi és 
un orgull i alegria poder representar el meu poble.

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Tècnic 1 i 2 en activitats 
eqüestres. Actualment treballo a Quadra For, genet 
de cavalls de raid per Juma’s Team. 

AFICIONS: La caça, els cavalls i la muntanya. 

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Per a mi el pubillatge és un patrimoni que cal 
cuidar per poder implicar els més joves en la 
cultura. Per a tota persona jove com jo, que estima 
el seu poble, és tot un honor poder representar-lo. 

LA PUBILLA
LAIA SOY MACH

L'HEREU
ANIOL FERRÉS MASEGUR
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LES PRESES

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau enMedicina a la UdG.

AFICIONS: He jugat de porter al CF Les Preses 
i a la UE Olot, però em vaig trencar els creuats 
i ho he hagut de deixar. Amb els amics estem 
molt aficionats al pàdel. 

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Estic molt orgullós de poder participar en 
aquesta tradició catalana com és el pubillatge 
representant al meu poble. 

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau en Educació Social a la UDL.

AFICIONS: La muntanya i la natura. Antigament 
jugava a futbol. 

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Per mi el pubillatge és molt important per donar 
nom al meu poble ja que és un honor poder 
representar-lo. Sempre des de petita he fet 
activitats al poble i estic molt contenta i feliç de 
poder representar-lo. 

LA PUBILLA
ANNA MORCHÓN SERRAT

L'HEREU
ALEIX SALA GALOBARDES
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C/ Passeig d’en Blay, 29 - 17800 Olot - Tel. 972 27 44 00
C/ Escultor Lluís Curós Morató, 2 - Polígon la Serra - 17176 Sant Esteve d’en Bas - Tel. 972 26 38 58

SANT ESTEVE D'EN BAS

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau en Mestre d’Educació Primària a la UdG.

AFICIONS: El futbol.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Un càrrec tradicional de representació del poble.

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Batxillerat artístic escènic a l’Institut Santiago 
Sobrequés i Vidal de Girona.

AFICIONS: La dansa.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Una representació del poble per mantenir la 
tradició a Catalunya.

LA PUBILLA
IVET TORRAS SERRAT

L'HEREU
PAU PORTILS CARITG
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MONTAGUT I OIX

EDAT: 21 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau en Enginyeria de Telecomunicacions.

AFICIONS: 
Llegir i fer esport a la muntanya

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
La representació del poble on visc.

EDAT: 21 ANYS
ESTUDIS / PROFESSIÓ: Cursant Grau de Filosofia, 
Política i Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
AFICIONS: Llegir i escriure. També passejar, 
cuinar, visitar museus i veure pel·lícules. Descobrir 
persones, llocs i coses noves i aprendre de tot allò 
que se'm presenta. 
QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
És una manera de sentir-me més a prop del meu 
poble, sentir que no només rebo d'ell sinó que 
també ofereixo alguna cosa. També és una bona 
oportunitat de conèixer gent d'altres municipis i 
anar a actes on no aniria.

LA PUBILLA
MARTA CARBONÉS CAMPS

L'HEREU
POL MASÓ AYATS
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TORTELLÀ

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Tècnic en instal·lacions frigorífiques.

AFICIONS: 
passar estones amb els amics, els videojocs i 
anar en bicicleta.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Una representació del poble per donar-lo a 
conèixer arreu.

EDAT: 17 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Cures auxiliars d’infermeria a l’Institut 
La Garrotxa.

AFICIONS: Escoltar música i passar el temps 
amb els amics.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Una visió juvenil del poble. És un honor que el 
poble m’hagi escollit.

LA PUBILLA
CLARA GALLEGO LOUZAO

L'HEREU
JOAQUIM DE VICENTE FOSSAS
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MALLOL

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau en Enginyeria 
Elèctrica a l’Escola Politècnica Superior de 
la UdG.

AFICIONS: 
Soc monitor voluntari a Esplais de la Garrotxa.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Un manteniment de la tradició.

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau en Infermeria a la UPF.

AFICIONS: 
Senderisme i córrer.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Una oportunitat de creixement personal, de fer 
noves amistats i de representar el poble.

LA PUBILLA
MIREIA RINCÓN CASAS

L'HEREU
ELOI SALGUEDA RIGAT
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SANTA PAU

EDAT: 19 ANYS
ESTUDIS / PROFESSIÓ: Enginyeria de Disseny 
Industrial i Desenvolupament del Producte 
(ESEIAAT) a Terrassa.
AFICIONS: Esports i tecnologia.
QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU? 
Em permet estar vinculat al poble d’una manera 
més directa i viure des d’un altre punt de vista 
tots els actes que s'hi realitzen. També és un 
privilegi representar la figura d’hereu arreu de la 
comarca i donar imatge del poble. A més a més, 
és un honor seguir aquesta tradició catalana i 
mantenir-la viva.

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària a 
la Universitat de Girona.

AFICIONS: Tennis, animals, lectura, cuina.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Si t’agrada viure’l, pots conèixer gent i viure 
experiències que sense ser pubilla no es podria

LA PUBILLA
ANNA COROMINA BUCH

L'HEREU
ADRIÀ GUIX SUÑER
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SANT JOAN LES FONTS

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau  d’Administració i 
Direcció d’Empreses a la UdG.

AFICIONS: Llegir, viatjar, els cotxes, la natació i 
tot allò relacionat amb l’economia.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Suposa un honor i un privilegi representar el 
poble en el qual he viscut tota la vida, a part de la 
possibilitat de conèixer gent de tota la comarca.

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau d’Arquitectura a la UPC.

AFICIONS: 
La fotografia, viatjar, llegir i sortir amb els amics.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Suposa una responsabilitat però al mateix 
moment un plaer. Estic molt il·lusionada per 
representar activament el meu poble. 

LA PUBILLA
SÍLVIA PRUJÀ MAYÀ

L'HEREU
POL SUCARRATS LLONGARRIU
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LA VALL DE BIANYA

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau de Fisioteràpia a la UdG.

AFICIONS: Els esports, segueixo l’NBA i practico 
el futbol. També la música i el cinema.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Sempre m’ha semblat que havia de ser una 
bona experiència i pensava que un dia podria 
ser hereu. Suposa un orgull representar el lloc 
on he crescut. 

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Doble Grau de Biologia i Biotecnologia a la UdG.

AFICIONS: Escoltar música, fer esport i estar 
informada de l’actualitat del dia a dia.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Suposa mantenir el meu contacte amb el poble a 
més de felicitat per representar la Vall de Bianya.

LA PUBILLA
CLÀUDIA PALACIOS ARRIOLA

L'HEREU
GERARD GÜELL LLAGOSTERA
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#firadelfarro #romanicextrem #bianyal

#romanicbikeextrem#valldebianya #viuestiu

Descobreix i Gaudeix de la Vall de Bianya, TOT L’ANY!
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OLOT · BARRI DE BONAVISTA

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Cicle de Grau Mig de 
Tècnic de so a l’EMAV de Barcelona.

AFICIONS: El bàsquet i estar amb els amics.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Una oportunitat de representar el meu barri.

EDAT: 17 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau d'Economia a la UB.

AFICIONS: Jugar a bàsquet. També la música.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
És una manera de representar el barri on he 
crescut i una oportunitat per conèixer una mica 
més Olot i la Garrotxa.

LA PUBILLA
NÚRIA CANAL VILARÓ

L'HEREU
LLUC ZARZA ARBUSÀ
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Fa fora el fred de casa teva
Lotei
www.lotei.net
avaries@lotei.net
972 26 21 65 · 648 216 726

OLOT · BARRI DE LES FONTS

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau en Enginyeria 
de Disseny Industrial i Desenvolupament del 
Producte a la UPC de Terrassa.

AFICIONS: Sèries, pel·lícules, escoltar música i 
dibuixar.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Mantenir la tradició.

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport a la UVic.

AFICIONS: L’esport i la muntanya en general.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Jo sóc molt olotina i m’agrada participar de tots 
els actes que es fan a la ciutat. Em va fer molta 
il·lusió, em va agradar molt quan m’ho van 
demanar.

LA PUBILLA
LAIA VILALTA PUJOL

L'HEREU
PERE AGUILAR BERNAD
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OLOT · SANT CRISTÒFOR I MAS BERNAT

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau d’Enginyeria de 
Disseny Industrial i Disseny del Producte.

AFICIONS: : El disseny i l’esport de muntanya

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Una gran oportunitat de representar el barri i 
n’estic molt orgullós.

EDAT: 22 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: Grau en Dret.

AFICIONS: Submarinisme i la dansa.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
És un privilegi representar a tota la gent del meu 
barri, especialment als joves.

LA PUBILLA
ROSÓ DURAN SUBIRANA

L'HEREU
XEVI BALDRICH COMPTA
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OLOT · BARRI DE PEQUÍN

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ:
Cicle de Grau Superior d’Administració i 
Finances a l’Institut Montilivi de Girona.

AFICIONS: Jugar a futbol i sortir amb els amics.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Per a mi és una bona manera de representar 
el barri.

EDAT: 22 ANYS
ESTUDIS / PROFESSIÓ: Doble Grau en Educació 
Infantil i Educació Primària a la UdG.
AFICIONS: La muntanya i la natura, l’etapa 
universitària. Amiga de les meves amigues, soc molt 
familiar i m’agrada viatjar.
QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
És una tradició catalana molt bonica i que considero 
que l’hem de mantenir. Em fa molta il·lusió poder 
representar el meu barri i em sento orgullosa de 
formar part del pubillatge garrotxí. Estic molt 
agraïda a la gent de Pequín per deixar-me gaudir 
d’aquesta experiència.

LA PUBILLA
JORDINA SOLÀ COLL

L'HEREU
ERIC CAMPASOL MARTÍN
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OLOT · BARRI DE L'EIXAMPLE

EDAT: 21 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau en Economia a la UB.

AFICIONS: El Barça, el futbol en general i 
participar a les activitats que s’organitzen a Olot.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Una manera de representació del barri, de seguir 
una tradició centenària i de reunir part dels 
joves de la ciutat en una gran celebració.

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Doble Grau en Dret i ADE a la UOC.

AFICIONS: Córrer i la moda.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Em fa molta il·lusió representar el barri.

LA PUBILLA
LAURA NOGAREDA VILÀ

L'HEREU
LLUC CHARLES FLAQUÉ



VIU LA PUBILLA I L'HEREU D'OLOT I DE LA GARROTXA

EL MORROT

Tardor  201947 V

OLOT · BARRI DEL MORROT

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Doble grau en Fisioteràpia i Nutrició al Campus 
Igualada de la UdL.

AFICIONS: L’esport i la música. Toco diversos 
instruments.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Mantenir la tradició i representar el barri.

EDAT: 18 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Grau en Biologia a la UB.

AFICIONS: El bàsquet i la música.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Seguir la tradició del barri i de la cultura 
catalana.

LA PUBILLA
MARTA LÓPEZ PLANA

L'HEREU
ALBERT PRADAS MASÓ
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OLOT · BARRI DE SANT MIQUEL

EDAT: 20 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Cicle de Grau Superior de Desenvolupament 
d'Aplicacions Multiplataforma a l'Institut Bosc 
de la Coma d'Olot. Cambrer a Can Xel. 

AFICIONS: La mecànica i la cuina. 

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Des que m'ho van dir, em va fer gràcia. Et 
permet conèixer molta gent i és una cosa típica 
de la comarca que hauré après. 

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Diplomatura d’Il·lustració a l’Escola IBOIX de 
Granollers.

AFICIONS: La cuina i l’esport.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
La unió entre els joves i la gent gran. M’hi vaig 
presentar voluntària. M’agradaria que els joves 
s’enganxessin a aquesta tradició.

LA PUBILLA
NOA RODRÍGUEZ PASCAL

L'HEREU
POL LÓPEZ MONTENEGRO
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OLOT · BARRI DE SANT ROC

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Cicle de Grau Superior d’Administració i 
Finances alhora que treballo fent tasques de 
manteniment de carreteres.

AFICIONS: L’esquí i el futbol.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER L'HEREU?
Una manera de representar el barri que em fa 
molta il·lusió.

EDAT: 19 ANYS

ESTUDIS / PROFESSIÓ: 
Doble Grau en Economia i ADE a la UdG.

AFICIONS: L’esport i quedar amb els amics.

QUÈ SIGNIFICA PER A TU SER LA PUBILLA?
Per a mi és una manera de representar el barri, 
allò que s’hi fa i la seva gent.

LA PUBILLA
BERTA RUZ COROMÍ

L'HEREU
SERGI ARIMANY COLOMER
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