el Nadal a la Garrotxa
ELS GARROTXINS I GARROTXINES
SURTEN AL CARRER PER VIURE EL
NADAL INTENSAMENT
Troba les activitats programades en aquesta època a la comarca, des del pont de la
Puríssima ﬁns a la Nit de Reis: les ﬁres de
Santa Llúcia, els pessebres vivents i pastorets que s’esceniﬁquen a diversos municipis, els concerts, les mostres i festivals, les
quines dels pobles, barris i entitats, els
patges reials, campaments i cavalcades.
Tot el Nadal, municipi a municipi, el
trobaràs detallat en aquestes pàgines.
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EL NADAL A LA GARROTXA
EDITORIAL

TOTS ELS MOTIUS PER VIURE EL NADAL DE LA
MILLOR MANERA
El Nadal, època de retrobament, reuneix a la Garrotxa a familiars i amics com en cap altre moment
de l’any. Tots els municipis, des dels Ajuntaments
i les entitats, s’afanyen a bastir un programa complert d’activitats perquè aquest retrobament no
es gaudeixi només a casa, sinó també als carrers i
places de la comarca.
Les diferents poblacions no es conformen a repetir el programa de l’any anterior, sinó que cerquen
fórmules per innovar, millorar i ampliar la seva
oferta. Els municipis, com Olot, es preparen per
acollir activitats culturals vinculades al Nadal, amb
concerts, cantada de nadales, tions, propostes
esportives o campaments reials que amb tota la
pompa acullen el seguici de Ses Majestats els tres
Reis de l’Orient.
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V

ViU el Nadal a la Garrotxa recull tota la tasca que
es promou des de les institucions i la societat civil
i fa un esforç més en aquesta edició per oferir en
84 pàgines a tot color el ventall d’activitats que esperen aquest Nadal, des del pont de la Puríssima
fins a la Nit de Reis: les fires de Santa Llúcia que
se celebren a pobles com Sant Feliu de Pallerols;
els pessebres vivents de Joanetes, Santa Pau o el
barri olotí de Sant Roc, els pastorets que s’escenifiquen arreu del territori, a Olot i també a pobles
com Maià de Montcal; concerts, mostres i festivals
com el Veus de la capital garrotxina; una completa agenda de les quines que s’organitzen des dels
pobles, els barris i les entitats; diferents maneres
d’acollir el nou any als diferents punts de la comarca; patges reials, campaments i cavalcades. Tot el
Nadal, municipi a municipi, el trobaràs desglossat
en aquestes pàgines.
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EL NADAL A LA GARROTXA
FIRA DEL MALLOL

Sant Nicolau de les dones
LA FIRA DE LA VILA DEL MALLOL INCLOU UN PREGÓ
REIVINDICATIU I UN ESPECTACLE DE CARRER

Gràcies al Privilegi que va signar el rei Pere III, IV d'Aragó,
el 1377 va néixer una de les fires històriques de la Garrotxa, la de Sant Nicolau del Mallol. Tot i els seus orígens
medievals, en els darrers anys l'Ajuntament de la Vall
d'en Bas l'ha convertit en una jornada de reconeixement
a l'essència del municipi: la seva tradició rural.
Divendres 6 de desembre, el turó de la vila torna a omplir-se de propostes per gaudir en família, com ara diferents mostres d'oficis antics, bestiar i el tradicional mercat de firaires, sempre amb nous representants.
En aquesta edició la comissió organitzadora ha decidit
donar una especial visibilitat a les dones. El cartell l'ha
dissenyat la santprivatenca Paula Vergés, estudiant de
disseny gràfic, i la xerrada principal i el pregó de la fira
també tenen nom de dona.
El consistori no ha passat per alt la situació excepcional
que viu el país a nivell polític, i per això ha encarregat el
pregó a l'Associació Catalana pels Drets Civils, que integren els familiars dels polítics i líders independentistes a
la presó i a l'exili. La dona que pronunciarà el pregó serà
Montse Bassa, germana de l'exconsellera Dolors Bassa.
En la línia de donar valor patrimonial a la fira, la comissió convida Meritxell Martín, investigadora de l'institut
Smithsonian dels Estats Units, que coordina el projecte
sobre la cultura immaterial de la Vall d'en Bas que s'està
portant a terme al municipi. Martín n'explicarà els detalls en una conferència a l'església de Sant Bartomeu.
Tampoc hi faltaran actes tan tradicionals com l'obertura
de la presó, el concurs de dibuix o els tallers de les àvies
remeieres. A més, a Can Trona es tornarà a projectar el
documental dels 50 anys de la Vall d'en Bas en sessió de
matí i tarda.
Un any més, els establiments del municipi també se sumen a la fira amb menús especials i l'Associació de Turisme ha organitzat la rifa d'una panera de productes i
serveis de la vall.
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Toti Toronell estrena espectacle al Mallol
La companyia Slow Olou, del pallasso olotí Toti
Toronell i Pere Hosta, ha escollit el Mallol pel seu
nou espectacle de carrer Nothing de Nothing,
una proposta divertida i sorprenent que es podrà veure a la 1 de la tarda.
Posteriorment, el grup Brunzit hi posarà la música i la dansa l'espectacle participatiu itinerant
Ressons que ballen. La comparsa dels Xot's acompanyarà la Bruixa Estruga Maigarda a la cercavila.
Un got de caldo ben calent i el mapping Llegendes de la Vall del col·lectiu Mur Mur acomiadaran
una de les jornades de més activitat en aquest
petit poble de la Vall d'en Bas que no vol oblidar
els seus orígens.

EL NADAL A LA GARROTXA
FIRA DE SANTA LLÚCIA DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Artesania i bestiar a la
Fira de Santa Llúcia de
Sant Feliu de Pallerols
LA FIRA S’HA CONVERTIT EN LA MOSTRA DE
BESTIAR MÉS GRAN DE LA GARROTXA

La Fira de Santa Llúcia de Sant Feliu de Pallerols és
probablement una de les fires més antigues de la comarca i una de les més importants de la població. La
primera menció que fa referència a la fira és el 1393,
sota el patrocini i protecció del senyor d’Hostoles,
Guerau Rocabertí. L’esdeveniment girava bàsicament
a l’entorn de la compravenda de bestiar, durava gairebé 15 dies i hi assitien firaires d’arreu de la província
amb els seus habitacles provisionals per passar-hi uns
dies.
Si bé amb el pas del temps la fira havia esdevingut un
mercat de productes tradicionals i artesans, des de fa
quatre anys que s’ha volgut tornar als orígens. De fet,
la Fira de Santa Llúcia de Sant Feliu de Pallerols ha
esdevingut la mostra de bestiar i agrícola més gran de
la Garrotxa amb més d’una trentena de corrals d’animals i un centenar de caps de bestiar cada any, superant així la Fira de Sant Lluc d’Olot.
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Al llarg dels anys, s’han anat incorporant altres activitats que ja s’han convertit en tradicionals de la jornada. S’hi celebrarà l’habitual exposició de pessebres,
la pedalada popular de BTT i el tast gastronòmic de
productes i plats elaborats per restaurants i fondes
del municipi. A més, també hi haurà una exposició de
vehicles antics i una demostració d’una unitat canina
de recerca.
Com que cada any coincideix amb la Marató de TV3, en
el marc de la fira també s’hi celebren esdeveniments
que recullen fons per la causa, en aquesta ocasió, una
botifarrada popular.
La fira se celebra el primer diumenge després del dia
de Santa Llúcia, enguany el dia 15 de desembre. Dissabte, però, també s’han programat algunes activitats,
com ara una subhasta d’Oncolliga Girona, així com
una cercavila de Trabucaires i una exposició sobre
l’antic Tren d’Olot.

EL NADAL A LA GARROTXA
PESSEBRES VIVENTS

A Joanetes
fan pessebre
UNA QUARANTENA
D'ESCENES BÍBLIQUES I
COSTUMISTES RECORDEN
EL NAIXEMENT DE JESÚS AL
POBLE DE LA VALL D’EN BAS

A la Vall d'en Bas s'hi representa el pessebre vivent amb més
història de la Garrotxa, el de Joanetes. Quatre dies l'any, tots els
racons del nucli antic del poble
es transformen per acollir una
quarantena d'escenes típiques
del Nadal: el naixement, sempre
amb un dels darrers nadons del
municipi; els pastors... però també una mostra de la vida a pagès i els costums de principis de
segle, testimoni de com es vivia
antigament a la Vall. El circuit,
d'un quilòmetre, canvia i inclou
nous personatges cada any, ambientat en un entorn bucòlic.
Més de 400 veïns de totes les
edats s'involucren en els preparatius de l'esdeveniment que
comença el dia de Nadal a les 7
del vespre i també es pot visitar
els dies 26, 29 i 30 a partir de les
6 de la tarda.

Foto: pessebresvivents.cat

La petita representació que va impulsar una professora de l'escola ha esdevingut un dels actes icònics del
Nadal a la comarca. Milers de visitants d'arreu passegen aquests dies pel poble garrotxí per reviure la
il·lusió del pessebre amb xocolata o caldo ben calent a
les mans per fer passar el fred. Molts arriben seguint
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l'estel que brilla al cim de Santa Magdalena, un dels
símbols del Nadal a la Vall d'en Bas.
El pessebre vivent de Joanetes és un entranyable homenatge al passat del municipi i contribueix a conservar la tradició rural.

EL NADAL A LA GARROTXA
PESSEBRES VIVENTS

Els Pessebres Vivents,
tradicions ja arrelades a
la comarca
ESCENARIS BÍBLICS QUE TRANSPORTEN EL
VISITANT A UN ENTORN IMMILLORABLE

Si parlem de Nadal al territori català és fàcil que tothom s’imagini tradicions com el tió, els reis, les llums,
l’arbre, l’alegria i la il·lusió dels més petits, i cada vegada més, els pessebres vivents que es duen a terme en
molts punts de la comarca, escenaris on no falta cap
mena de detall per transportar l’espectador a les escenes bíbliques que representen els esdeveniments que
envolten el naixement de Jesús, oficis ja perduts o, fins
i tot, d’altres escenes més modernes de la vida quotidiana. Cada any les representacions acullen centenars
d’assistents d’arreu del territori que no volen perdre’s
l’oportunitat de viure una experiència immillorable.

LES FONTS DE SANT ROC ACOLLIRAN
NOVES ESCENES
Dos caps de setmana més tard que el de Santa
Pau, Olot acull un altre dels pessebres vivents més
populars de la comarca, el del barri de Sant Roc.
Aquest any té lloc diumenge 22 de desembre a les
Fonts del barri i també incorporarà algunes novetats. Hi haurà dues noves escenes; la primera serà
la preparació del pessebre en família, on s’hi incorporaran les maquetes fetes artesanalment d’alguns aficionats, i la segona serà la del tió, on també s’hi podrà trobar una petita exposició d’aquest
element tant característic de les festes nadalenques a Catalunya i on diversos joves de la comarca
els pintaran en directe. Per tal que l’espai no quedi
atapeït amb les dues noves escenes del pessebre
vivent, s’ha decidit traslladar el pou al costat de la
casa de pagès. Les Fonts de Sant Roc acolliran centenars d’assistents provinents de tots els punts del
territori interessats a conèixer la tasca de l’associació i les seves creacions.

Foto: Olot Cultura

Foto: gerio.cat

SANTA PAU HI TORNA AMB ALGUNES
NOVETATS
El Pessebre Vivent de Santa Pau va néixer l’any
1984 amb la posterior creació de l’Associació dels
Amics del Pessebre Vivent l’any 1988 a causa del
seu gran èxit i amb la finalitat de coordinar els
col·laboradors i figurants, a banda de les tasques
administratives. Durant una hora de recorregut
es visiten els diversos escenaris instal·lats en els
diferents punts del municipi, passant per carrerons, places i portals. Durant el divendres 6 i el
dissabte 7 de desembre, Santa Pau es transforma
per acollir una nova edició del pessebre vivent,
en aquest cas amb la incorporació de noves escenes per tal de fer-lo més atractiu, com la d’Herodes, pel que fa a les bíbliques, o la Festa Major,
el balneari i la venedora d’aviram, de caire més
actual. D’altra banda, l’escenografia canvia en
alguns espais com la dels savis, que substitueix
els Reis Mags, la dels pastors, que s’engrandeix,
i la del naixement de Jesús, que incorpora també
novetats; tot i que el canvi més significatiu serà
el recorregut, enguany modificat per millorar l’experiència i treure’n el màxim profit.

Foto: Pessebre vivent de Santa Pau

Foto: Pessebre vivent de Santa Pau

EL NADAL A LA GARROTXA
ELS PASTORETS DE L'ORFEÓ

100 anys
de Pastorets als escenaris
L’ORFEÓ POPULAR OLOTÍ CELEBRA EL CENTENARI
DE LA PRIMERA REPRESENTACIÓ DE ELS PASTORETS
D’OLOT AMB MÚSICA EN DIRECTE

Va ser el dia de Nadal de 1919 quan l’Orfeó Popular
Olotí va representar per primera vegada ‘El nacimiento
del Salvador o La Redención del esclavo’, la sarsuela en
vers escrita per Antoni Molins i Ignasi Rubió. Va ser 31
anys abans de ser coneguda popularment com Els Pastorets d’Olot. Aquell any l’Orfeó va estrenar-ne la seva
versió a l’escenari del Teatre Principal d’Olot, amb música orquestrada sota la batuta de Mossèn Fèlix Farró,
fundador de l’Orfeó Olotí, a i Narcís Corriols.
Enguany, l’Orfeó Popular Olotí compleix 100 anys portant els Pastorets a l’escenari de manera gairebé ininterrompuda, a excepció dels anys de la Guerra Civil i a
finals dels 90, quan l’entitat va acusar el cansament de
representar-los anualment.

El 2005, l’Orfeó va tornar a aixecar sobre l’escenari la “sarsuela pastoral” amb motiu del centenari de
l’ateneu, si bé en aquest darrer període la qualitat
interpretativa del quadre d’actors i la inexistència de
producció musical va fer destacar la interpretació de
l’obra en detriment de la música, que es reproduïa
des de la taula de so.
Aquest 2019, amb motiu del centenari de la
l’Orfeó ha fet
l’esforç de retornar portada de Els Pastorets
a l’escenari, l’Orfeó ha
la música en directe fet l’esforç de retornar
a la producció
la música en directe a la
producció. Amb la connivència de l’Ajuntament d’Olot, l’ateneu va posar-se en
contacte amb el músic Joan Naspleda, qui ha adaptat
les partitures originals per a violí, flauta travessera i
acordió diatònic. Les grans cançons de Els Pastorets
d’Olot seran interpretades pel conjunt musical de Naspleda, el grup Brunzit, a més de les veus dels actors de
l’Orfeó, que enguany també estaran reforçades per la
nova coral de l’entitat, el Corfeó Ensemble Vocal, sota la
direcció d’Araceli Godina.
Els Pastorets de l’Orfeó, dirigits per Marta
Puig, es representaran el cap de setmana del 21 i el 22 de
desembre, el 26,
diada de Sant Esteve,
com és tradició, i el
cap de setmana del
28 i el 29, sempre a
les 7 de la tarda.
Aquest any, amb
motiu del centenari,
també es podrà veure per Olot Televisió i,
a tot Catalunya, a través les televisions adherides a La Xarxa.

Foto: Enric Carré
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EL NADAL A LA GARROTXA
ELS PASTORETS A ELS CATÒLICS

Els Pastorets a
Els Catòlics
ELS REVOLUCIONARIS PASTORETS DE L’ATENEU
TORNEN A L’ESCENARI DESPRÉS DE 12 ANYS D’ABSÈNCIA

Les arts escèniques han tingut sempre un paper molt
important a Els Catòlics. De fet, des de 1968 s’hi han representat tota mena d’obres, tenint sempre la representació anual dels Pastorets com a principal protagonista.
Des del 2007, però, que a Els Catòlics no s’hi feia cap
representació dels Pastorets.
Els Pastorets de l’entitat són una adaptació dels Pastorets d’Olot que van ser originàriament escrits per Antoni
Molins i Ignasi Rubió al voltant de l’any 1880 amb una
sarsuela sota el títol ‘El nacimiento del Salvador o la Redención del Esclavo’.
La condició de sarsuela en vers dels Pastorets d’Olot,
que han de ser cantats i interpretats fa més complexa la
seva representació, però és una de les essències que des
de Els Catòlics tampoc volen deixar perdre. En aquesta
ocasió, Albert Carbonell i Agustí Pedrico han creat un
arranjament per un quintet de corda acompanyat per
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un cor de quatre cantaires i ballarins.
Però els Pastorets de Els Catòlics, es diuen així i no Pastorets d’Olot per un altre motiu, i és que els pastorets
d’aquesta entitat són una mica revolucionaris i diferents. En aquesta versió no hi ha burros ni llops ni sopes
i no compta amb un grup molt extens d’actors i actrius.
També s’ha preservat la llengua en la qual van ser escrites originàriament i s’hi ha introduït la figura del narrador, que parla en llengua catalana. A més, tot i que
es preserva el vestuari tal com va ser escrit en el seu
moment, la lluita entre el bé i el mal encara és totalment
vigent i és per això que els Pastorets de Els Catòlics es
transformen enmig de l’actuació amb un vestuari i posat
escènic actual.
Els Pastorets a Els Catòlics es representaran
el dia 28 de desembre i el 4 de gener a les 7
de la tarda.

EL NADAL A LA GARROTXA
ELS PASTORETS ALS POBLES

Agenda Pastorets
Pastorets dels nens i nenes de l’escola Montpalau d’Argelaguer
20 de desembre a la tarda. Escola Montpalau
Foto: argelaguer.cat

Temps de Pastorets
S’EN FAN PRÀCTICAMENT A TOT CATALUNYA I LA
GARROTXA NO N’ÉS CAP EXCEPCIÓ

Els Pastorets tenen el seu origen en les representacions medievals que se celebraven a l’interior de les
esglésies el dia de Nadal, sobretot durant la missa de
Matines que esdevindria més tard la missa del gall. A
finals del segle XVIII i principis del XIX ja trobem documentat representacions en cases de nobles una mica
deslligades de la litúrgia.
Avui dia Els Pastorets han superat l’àmbit religiós i han
esdevingut sovint en un signe d’identitat del lloc on es
representen. De fet, se’n fan pràcticament a tota Catalunya i la Garrotxa no n’és cap excepció.
Els Pastorets d’Argelaguer són potser els més peculiars de la comarca. Des de fa cinc anys els pastorets
es traslladen al carrer com si es tractés d’un pessebre vivent, i entre música i nadales en directe, nens
i nenes representen cada escena. Es basen en el text
del dramaturg Carles Batlle i Jordà, però rep moltes
improvisacions i variacions que fan del text original
pràcticament irreconeixible.
A la Garrotxa també en representen pobles com
Sant Feliu de Pallerols, Hostalets d’en Bas i Maià de
Montcal on s’explica sempre la mateixa història però
amb el toc particular i diferent de cada municipi i la
seva gent.

Festa de Nadal Escola Sant Cristòfol de
les Planes d’Hostoles amb els Pastorets Nyerros
20 de desembre a les 19.30 Escola Sant Cristòfol
Els Pastorets de l’Orfeó Popular Olotí amb música en viu
21, 22, 26, 28 i 29 de desembre a les 19h.
Orfeó Popular Olotí

Pastorets a Maià de Montcal
26 de desembre a les 18h.
Casal del Poble

Els Pastorets de Sant Feliu de Pallerols
26 de desembre a les 18.30
Sala Ca les Hermanes

Pastorets a Tortellà
26 de desembre a les 18.30.
Casino

Els Pastorets dels Catòlics d’Olot
28 de desembre i 4 de gener a les 19h.
Centre Els Catòlics

Els Pastorets tenen el seu
origen en les representacions
medievals que se celebraven
a l’interior de les esglésies el
dia de Nadal
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EL NADAL A LA GARROTXA
PESSEBRES A OLOT

La mostra marxa però
els pessebres s’hi queden
ELS CENTRES CULTURALS DE LA CIUTAT SEGUEIXEN
ACOLLINT INTERESSANTS PESSEBRES SENSE UN
CARTELL QUE ELS ENGLOBI

Els centres culturals de la ciutat segueixen acollint interessants pessebres sense un cartell que els englobi
Aquest any desapareix la paraula mostra del calendari nadalenc a Olot però l’essència del pessebrisme
a la ciutat seguirà essent la mateixa; els pessebres
continuaran repartits per diversos espais de la ciutat
per destacar el prestigi que tenia i segueix tenint la
capital de la Garrotxa en aquest àmbit.
L’Hospici, seu del Museu de la Garrotxa, continuarà
sent el lloc principal on es guarda la història del pessebrisme olotí. De fet, al pati central hi podrem trobar el tradicional pessebre monumental de la ciutat.
La Casa Museu Can Trincheria hi podem trobar un
pessebre tot l’any. Iniciat per Ignasi de Trincheria a
les darreries del segle XVIII, i continuat fins al segle
XX, és una obra única de l’art popular català. El pessebre conté escenes quotidianes, representacions
tradicionals del pessebre i escenes bíbliques.
El Museu dels Sants proposa una mostra de l’escultor barceloní Ramon Amadeu. Enguany la Família De
Bolós ha cedit al Museu dels Sants peces de l’artista
català que han estat recentment restaurades i que
posteriorment s’exposaran en una sala que el museu
dedicarà a l’artista.
Continuarà 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.
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La tradició pessebrista a Olot
Olot ha tingut des de sempre una gran tradició pessebrista. Antigament, els pessebres només guarnien
les principals esglésies d’Olot o les grans cases pairals
com Can Trinchera, Can Bolós o Can Vayreda. Però documents del 1750 testimonien la creació de pessebres
a llogarets que, més enllà d’intentar replicar els pessebres de les esglésies, aspiraven també a una qualitat
estètica pròpia.
Ramon Amadeu, escultor barceloní exiliat a Olot durant la Guerra del Francès (1809) i considerat el representant més prestigiós del pessebrisme a Catalunya,
així com l’artista Joan Carles Panyó, van aconseguir
popularitzar l’afició pel pessebrisme entre la població olotina tot jugant amb tècniques realistes pròpies
dels pessebres napolitans i aportant noves tècniques
i idees als artistes de la ciutat. Utilitzaven la mateixa
població olotina com a models de les seves figures i
empraven el fang com a material de creació. Van començar a jugar amb noves perspectives i representacions del paisatge per donar una nova dimensió a una
disciplina que, amb els anys, va assolir ressò mundial.
Amb la creació al 1880 del Taller El Arte Cristiano, els
germans Vayreda i Josep Berga van convertir Olot en
capdavantera en la creació de tallers i concursos i en
l’exportació internacional de figures. De fet, a principis
del segle XX bona part dels muntatges de pessebres
d’arreu del món es vestien amb figures dels tallers
olotins. L’afició que, malgrat els lògics alts i baixos que
la història comporta, ha perdurat fins els nostres dies.

EL NADAL A LA GARROTXA
FIRA DEL PESSEBRE

Milers de figures
de pessebre
pels carrers d’Olot
EL PONT DE LA PURÍSSIMA ÉS QUAN MÉS FIGURES DE
PESSEBRE ES PODEN TROBAR DE TOT L’ANY

Per escalfar motors i preparar bé el Nadal, una cita clau
és la Fira del pessebre, els dies 6, 7 i 8 de desembre. El
Mercat de Nadal i d’Artesania s’ubica entre la plaça Major i
la Plaça del Carme, amb tot de parades carregades de detalls. Davant l’església de Sant Esteve és l’espai destinat al
Mercat d’artesans pessebristes. Per als més petits destaca
la carpa d’activitats familiars, a la plaça del Carme, que enguany acull el projecte ‘Fulles ambulants, projecte artístic i
social en moviment’, de la Companyia Ortiga, que té com a
objectiu conscienciar a la mainada a través titelles, contes i
tallers. També per als més petits, el dissabte 7, a les 5 de la
tarda, s’ha previst la cercavila del Gegantó Tió, amb l’Esbart
d’Olot i els Ministrers de la Bouera, amb sortida des de davant de Sant Esteve i recorregut cap a la plaça del Carme.
I per acabar, productes de Nadal Km 0. Un any més, a la
plaça Major s’hi trobaran parades d’artesans i comerços
amb articles per regalar, entorn la cúpula geodèsica amb
una proposta que porta per títol ‘Cel de Nadal’, creada per
Lola Solanilla.
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Visites, esmorzars i dinars
Passeigs amb ponis
Excursions a cavall
Festes d’aniversari

Veniu a visitadr’elauga!
granja de la llet

Mas el Pla,
Puigpardines
17178 La Vall d’en Bas (Girona)

Escoles i grups, consulteu les nostres ofertes
d’activitats hípiques, didàctiques i de lleure.

Per a més informació i reserves :
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872 005 004

www.equillet.com

EL NADAL A LA GARROTXA
FESTIVAL VEUS

Les veus femenines i els concerts de carrer
prenen protagonisme al VEUS
S'HAN PREVIST UNA VINTENA DE PROPOSTES PROFESSIONALS I AMATEURS AL CENTRE D'OLOT

El Festival VEUS d'Olot creix en qualitat i presència a l'exterior aquest 2019. Del 5 al 8 de desembre, la capital garrotxina torna a ser el punt de trobada dels grups vocals
i les corals, amb més d'una desena de propostes professionals i la col·laboració dels grups garrotxins. Concerts, formacions, actuacions de carrer, sessions golfes
i propostes familiars vesteixen un festival que ressona
pel centre de la ciutat els dies previs a Nadal.
VEUS DE TOTS ELS CONTINENTS
Sis intèrprets dels cinc continents s'uneixen a Accent, el
cap de cartell d'aquesta edició: una formació que s'ha
creat i forjat a través de les xarxes socials i destaca per
la seva altíssima qualitat. Actua dissabte 7 de desembre
(20.30) al Teatre Principal d'Olot.
VEUS EN FEMENÍ
El festival guanya presència femenina aquest 2019. El
primer concert, dijous 5 de desembre (20.30), el fan les
alemanyes Les Brünettes. Presenten a Olot un recorregut a capella per la discografia de The Beatles. La mateixa nit (23.30), la banda The Tribulettes, liderada per
tres dones, vol fer ballar el públic de la sala el Torín amb
un so propi de la música afroamericana.
La música negra i el gòspel també estan representats al
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Veus de la mà del BCN Soul Choir, sota la direcció de la
sud-africana Karol Green: Vint cantants que s'han unit
per oferir una experiència musical única a l'espectador,
combinant cançons populars de soul i temes propis a la
sessió golfa de divendres (23.30).
Dissabte hi actua la formació valenciana Dómisol Sisters, amb quatre cantants femenines i un septet instrumental. El grup recrea el swing dels anys 30, 40 i 50 en
un directe divertit i ple de ritme.
VEUS AL CARRER
Els concerts del
Festival Veus es
reparteixen entre
el Teatre Principal
d'Olot i la sala el
Torín, que acull les
sessions
golfes,
però l'organització
vol que es faci sentir a tota la ciutat. El
conjunt Beat Voices hi té un paper destacat. Durant tot el divendres proposa petits concerts espontanis pel centre, amb versions
d'artistes actuals com Aviccii o Daft Punk i cançons pròpies.

EL NADAL A LA GARROTXA
FESTIVAL VEUS

Fins a sis formacions locals participen al festival Veus
amb els miniconcerts al carrer programats entre dijous,
divendres i dissabte. Són la Coral de l'Associació de la
Gent Gran i Amics de les Lletres Garrotxines, el Gospel
Cor Garrotxa, La Quarta Paret, el Cor Kora, Corfeó Ensemble Vocal i Cantabile.
VEUS FORMATIU
Com és habitual, el festival inclou propostes formatives per a aquells que vulguin aprendre o perfeccionar
la tècnica vocal. Divendres els francesos Humanophones ofereixen una masterclass de cant i percussió corporal. Al vespre, portaran la seva innovadora proposta
en concert al teatre.

Nacho Melús, tot un referent en l'àmbit del gòspel com
a lletrista, compositor i formador, visita Olot dissabte
per impartir els seus tallers de ritme i tècnica gòspel.

VEUS FAMILIAR
Divendres a la tarda (18h) La Primera Nadala de
l’any torna al Firal Petit. El professor de l'Escola de
Música d'Olot Albert Carbonell ha composat una
cançó de Nadal que interpreten els nens i nenes de
totes les escoles de la comarca que s'hi vulguin sumar, amb la col·laboració de la cantant Elena Gadel
com a solista.
La programació familiar es completa amb l'últim
concert d'aquesta edició, el grup Xiula, diumenge al
migdia al Firal Petit (12.00).

Més informació i entrades al web
www.festivalveus.cat
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La màgia dels tions
GRANS TIONS ES DEIXEN VEURE EN ESPAIS
PÚBLICS D’OLOT O DE SANT JOAN LES FONTS

El Nadal no seria el mateix sense un bon Cagatió. Un o
alguns. A pocs dies de Nadal apareixen als boscos, i si
s’està ben atent per recollir-ne un, pot ser que les festes
tinguin un sabor més dolç, en forma de regal.
El diumenge 22 de desembre Olot acull la Gran Cagada del Tió, organitzada per l’Associació de Comerciants.
A partir de les 5 de la tarda al capdamunt del Firal, els
més petits hauran d’arribar amb ganes de picar ben fort
el gran tió per veure quins obsequis els regala el tronc
més especial que existeix. Segons explica l’organització,
per a l’edició d’aquest 2019 es passa de 450 regals a 600.
Enguany la Gran Cagada del Tió compta amb l’actuació
infantil dels Trambòtics, a més de xocolatada popular.
Un altre cagatió molt popular a la comarca és el de Sant
Joan les Fonts, organitzat per l’Associació de Comerciants
del poble. Aquest, a més a més, és solidari, ja que recapta diners per a la Marató de TV3. A partir 2/4 de 5 de la
tarda del dissabte 14 de desembre, els nens i nenes poden acostar-se a la plaça per veure si el tió, enguany, els
hi porta cap obsequi. Abans, però, hauran de demostrar
les seves habilitats tot fent una manualitat i fer un petit
donatiu per a la Marató de TV3. Un cop acabat l’acte, xocolata i coca per a tothom.
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EL NADAL A LA GARROTXA
NADAL SOLIDARI

Creu Roja Garrotxa
hi posa tots els sentits
L’ARBRE DELS SENTITS DE L’ENTITAT REFLECTEIX LA
DIVERSITAT SOCIAL A TRAVÉS DE LES EMOCIONS

El Nadal pot ser especialment complicat per a famílies en situació de vulnerabilitat. És per això que durant l’època Creu Roja
Garrotxa impulsa una sèrie de campanyes per ajudar aquestes
famílies a passar un Nadal millor. L’entitat organitza novament la
recollida de joguines amb
Com a novetat, aquest l’objectiu de repartir-les a
nens i nenes desfavorits
any es portarà a terme gràcies a la col·laboració
un arbre col·laboratiu del Consorci d’Acció Social
anomenat l’arbre dels de la Garrotxa.

sentits

També han tornat a posar en marxa la campanya Penja solidaritat al teu arbre, que consisteix a adquirir unes
creus i cors fetes en feltre i a mà per voluntaris i voluntàries
de l’entitat a dos euros. Els diners recaptats aniran destinats a
diferents projectes que realitza l’entitat.
Com a novetat, aquest any es portarà a terme un arbre col·laboratiu anomenat l’arbre dels sentits, amb l’objectiu
d’aconseguir representar la diversitat social i intergeneracional de la societat garrotxina. Tothom que vulgui podrà escriure en aquest arbre algun record de les festes familiars evocat a través d'un sentit, sota la premissa que
tothom és diferent però compartim que som éssers emocionals.
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EL NADAL A LA GARROTXA
NADAL SOLIDARI

Una petita bossa
és una gran ajuda
CÀRITAS GARROTXA TORNA A PREPARAR EL
SOLIDARISAC PER AJUDAR A PASSAR UN MILLOR NADAL

Per a Càritas Garrotxa l’arribada de Nadal és un moment de gran activitat per donar resposta a la bona
predisposició de la ciutadania a col·laborar en els projectes solidaris. Des de ja fa sis anys, l’entitat impulsa
la campanya SolidariSac, un projecte que interpel·la a
empreses i particulars a fer un regal contribuint a ajudar als sectors socials més necessitats. Es tracta d’una
bossa de roba, tallada i cosida per una vintena de voluntaris, que conté fruits secs com nous de Crespià i
que porta una etiqueta lligada amb un llaç. L’etiqueta,
a banda de l’anagrama de Càritas, du un bonic text o
una llegenda.
Les bosses 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 disposarà d’una parada a la Plaça
Major on, a més de la bossa, s’hi vendran productes
artesanals fets pels mateixos voluntaris i voluntàries.
Per un preu de 5 euros, el SolidariSac contribueix a ajudar les famílies vulnerables a la comarca. Els diners que
s’ingressin aniran a parar íntegrament a subvencionar
els programes socials de l’entitat.
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EL NADAL A LA GARROTXA
TORRÓ AMIC FX I OTV

El Torró Amic, la solidaritat més dolça
ELS DINERS QUE ÉS RECULLIN A LA SEGONA EDICIÓ DEL TORRÓ AMIC, QUE PROMOU FERRER XOCOLATA I OLOT
TELEVISIÓ, SERVIRÀ PER SOCIALITZAR LA PRÀCTICA DEL TENNIS TAULA ALS BARRIS DE LA CIUTAT D'OLOT.

La pastisseria Ferrer Xocolata i Olot Televisió engeguen per segona vegada la campanya solidària del Torró Amic aquest Nadal. Un terç del preu d’aquest torró,
de 15 euros, es destina a un projecte social. Enguany
els fons que es recaptin es destinaran al Club Tennis
Taula Olot, una entitat esportiva amb una important
connotació solidària que l’any passat va col·laborar
amb Mans Unides per a un projecte d’escolarització
de 154 nens i nenes a Ghana, a partir de la venda de
tasses solidàries. “A més de la vessant esportiva, tenim aquesta altra vessant humana, social i solidària,
a través de la qual intentem estar al costat de la gent
que més ho necessita”, explica Enric Llagostera, president del club.
Aquest any,
el Club TenPoden encarregar el seu
nis Taula Olot
Torró Amic per a les festé el projecte
tes trucant a la Pastisseria d ’ i n s t a l · l a r
taules
de
Ferrer d’Olot, al
tennis taula
972 26 08 93 i al correu-e a diferents
torroamic@gmail.com
espais de la
ciutat per fomentar la interrelació social dels veïns a través de la pràctica de
l’esport. Segons Llagostera, “la intenció és, recullim el
que recullim, promocionar dos aspectes que per nosaltres són cabdals: salut i sociabilitat”. A l’hora d’escollir l’entitat, els impulsors de la iniciativa van considerar els valors socials i solidaris l’entitat que, per
pertànyer a un esport minoritari, no disposa de tantes
possibilitats d’aconseguir recursos com d’altres. “Vam
veure que hi ha entitats que, per bé que no tenen
una vessant íntegrament social, poden necessitar una
aportació per algun dels compromisos socials”, explica el pastisser i xocolater Jordi Ferrer.
“Tot dependrà de la solidaritat dels olotins i garrotxins perquè aquest Nadal es comprin molts torrons
de Ferrer Xocolata i el club els pugui destinar a comprar aquestes taules”, explica el director d’Olot Televisió, Albert Brosa. De moment, per a aquesta edició
ja hi ha hagut empreses que han encarregat torrons
solidaris per regalar-los als treballadors o incloure’ls
en el lot de Nadal.
Membres de totes les edats del Club Tennis Taula han
participat de la iniciativa dissenyant els dibuixos que
decoren l’embolcall del Torró Amic. N’hi ha fins a 42
dissenys diferents. Empreses i particulars poden en-
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carregar el seu Torró Amic per a les festes trucant a la
Pastisseria Ferrer d’Olot, al 972 26 08 93 i al correu-e
torroamic@gmail.com
La primera edició de la inciativa solidària va rebre una
molt bona acollida. Van recaptar-se més de 5.000 euros que es van destinar a l’Associació Integra per a la
millora del pati de l’Escola Joan XXIII. La inauguració del
pati amb nou mobiliari adquirit gràcies a la iniciativa
solidària ja té data; serà el dissabte 21 de desembre.

Segueix les activitats a través del
setmanari La Comarca, d’Olot Televisió i a les xarxes
socials Facebook,
Instagram i Twitter
@latardorOlot

RESIDÈNCIA LA TARDOR
UN VENTALL D’OPCIONS PER A LA GENT GRAN
A PROP DE COMPLIR 15 ANYS AL VOSTRE SERVEI
El centre està consolidat com una residència que permet gaudir d'un concepte de
vida on l'objectiu diari és que tothom se senti el més semblant a casa, sense
descuidar les necessitats de cada persona, adaptat a les seves particularitats i
capacitats per desenvolupar les diferents activitats personals i de lleure".

CENTRE DE DIA TOTALMENT DIFERENT
El centre de dia és un servei d'acollida diürn, on s'ofereixen diferents opcions
adaptades a les necessitats de les famílies i del propi usuari. Estada tot el dia:
matins, tardes, caps de setmana, tallers/activitats, àpats.
L'usuari de centre de dia està integrat plenament en les activitats del centre i
poden disposar dels serveis de tots els professionals:
• Metge / Infermera
• Fisioterapeuta
• Terapeuta ocupacional
• Psicòloga
• Assistent social
• Perruquera / Podòloga
• Transport

Teniu dubtes? Tenim un servei d'orientació familiar amb suport personalitzat.

ESPAI TARDOR INTEGRAT A LA MATEIXA
RESIDÈNCIA, OBERT A TOTHOM:
UN ESPAI PER GAUDIR TU I ELS TEUS
• Tallers
• Reunions
• Teatre
• Música
• Taller de lectura

Recupera el que has deixat a 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.

C/ Pintor Galwey, 1 ( al costat de la Plaça Clarà) OLOT · T. 972 26 05 40 · 616286 675 · www.latardor.com · info@latardor.com

EL NADAL A LA GARROTXA
ARGELAGUER

Desembre marcat per
l’esport, la cultura i les
quines a Argelaguer
PROP D’UNA VINTENA D’ACTIVITATS ES
REALITZARAN AL MUNICIPI

El dia de Sant Esteve i el dia d’any nou es duran a terme
les quines d’Arguelaguer, organitzades pels ADF del poble i l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Montpalau.
Seran, precisament, els nens i nenes de l’Escola Montpalau qui el divendres dia 20 representaran els Pastorets.
L’endemà al vespre serà el torn de la baixada de torxes
del Guilar i l’Home d’escorça. El munipi tampoc no s’oblida de la nit més màgica de l’any. El 5 de gener, si els nens
i nenes s’han portat bé durant l’any, Melcior, Gaspar i
Baltasar hi faran acte de presència.
La cultura tindrà un paper protagonista durant el mes
de festes a Argelaguer. Divendres 6 de desembre s’inaugura l’exposició fotogràfica de Pep Iglesias ‘Anacronismes’, a Santa Anna. L’endemà, torn pel clown Toti Toronell, que portarà l’espectacle ‘Escargots’; A la nit, concert
a càrrec de Reisal, amb Martí Reig i Tura Sala a la sala del
casal, i diumenge, sardanes a càrrec de la cobla Foment
del Montgrí. Després de la missa, hi haurà cercavila i ba-
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llada dels gegants. Al vespre s’oferirà teatre amb la companyia Improshow a la sala del casal.
Pel que fa als esports, divendres 6 tindrà lloc una exhibició de patinatge a càrrec del CPA Olot al pavelló. Per
dissabte 7 al matí s’ha previst una caminada naturalista.
Dissabte 14 serà el torn de la BTT d’Argelaguer, organitzada per ‘Gastant Keks’.

Empresa habilitada i especialitzada en el disseny, desenvolupament, legalització i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’Alta i Baixa Tensió, tant en l’àmbit industrial com domèstic, així també en la
realització de projectes d’automatització industrial , i en el disseny i muntatge de quadres elèctrics.
A MÉS, PROPORCIONEM UN SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT 24H EN CAS D’AVERIA.

Carretera d’Olot, 7 · Sant Joan les Fonts · 17857 · 972 27 47 00 · seiolot@seiolot.com · www.seiolot.com

Us desitgem unes Bones Festes
Centre de Bronzejat i Estètica

Vine i pren el sol
Serveis d’estètica

Massatges

Manicures i pedicures

Tractaments facials i corporals

Depilacions amb cera

de radiofreqüència

Depilacions amb làser de Diode

Neteges facials

Extensions de pestanyes

Fotorejuveniment

Microblanding

Solarium

C/ Pou del Glaç, 21 Bxs · OLOT · 972 27 35 49 · 619 17 73 75 · suntime_olot@hotmail.com

EL NADAL A LA GARROTXA
BESALÚ

Besalú, entre les quines
i la il·lusió per l’arribada
dels Reis
EL NADAL A LA VILA COMTAL ES MOU A CAVALL ENTRE
EL JOC EN FAMÍLIA PER AJUDAR A LES ASSOCIACIONS
I LES ACTIVITATS PER ESPERAR SES MAJESTATS

La celebració del Nadal a Besalú centra els seus esforços
en dos tipus d’activitats que se celebren en família. D’una
banda, les quines, un divertit joc per passar les tardes al
caliu del Pavelló de l’U d’octubre i que al seu torn representa una important font d’ingressos per a les entitats
que organitzen activitats al llarg de l’any. Aquest any se
n’han programat cinc, sempre a partir de les 6 de la tarda. El Club Esportiu Besalú, amb el primer equip competint a Segona Catalana, té dos dies assignats, Nadal i Any
nou. La diada de Sant Esteve és el torn de la del Centre

ges reials se’ls avancen tres dies, i el 2 de gener ja seran
a Can Llaudes per recollir les cartes amb les peticions
de tots els nens i nenes de la vila. Besalú recrea un ambient màgic dins la casa medieval que fa les delícies dels
més petits, amb rebuda teatralitzada per a la qual la vila
comtal compta amb la col·laboració del grup Excalibur.
Hi seran els dies 2 i 3 de gener de les 5 de la tarda a les 7
del vespre. I el dia abans de l’arribada dels tres mags, el
4 de gener, els patges reials també han previst visitar el
centre de serveis Edat3, a les 3 de la tarda.
Però el dia més màgic a la vila serà, sens dubte, el de la
cavalcada reial. Per fer boca, l’espai de Cal Tronc acollirà,
a les 12 del migdia, un espectacle de teatre familiar. El
seguici reial té previst arribar a les 6 de la tarda al Pont
Vell, entrada de la vila comtal. A partir d’allà, iniciarà un
recorregut que el portarà pels carrers del Pont i Tallaferro fins a la Plaça de la Llibertat, on els nens i nenes podran acosatar-se i saludar els tres Reis Mags de l’Orient,
amb xocolata per a tothom. En cas de pluja, la recepció
dels Reis es fa al pavelló.

d’Esplai Sant Vicenç. El 29 de desembre el recaptat va
destinat a l’activitat de la Venerable Congregació de la
Mare de Déu dels Dolors, mentre que el 6 de gener, Dia
de Reis, se celebra la quina del Grup de Joves.
Un altre esdeveniment per al qual la vila comtal no escatima esforços és l’arribada dels Reis de l’Orient. Els pat-
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EL NADAL A LA GARROTXA
BEUDA / CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Castellfollit de la Roca
EL POBLE ES GUARNEIX DE FESTA DES DEL DIVENDRES
13 DE DESEMBRE

Castellfollit de la Roca espera amb ganes l'arribada
del Nadal per compartir amb la resta de veïns activitats d'allò més populars. El poble es guarneix de
festa a partir del divendres 13, on els petits participants al concurs de Nadales ja poden veure les seves
obres penjades a l'Església Vella, i també poden fer
un pessebre popular amb les aportacions de tots els
presents. El dissabte dia 14, el grup La Clau ofereix el
seu tradicional Playback, una de les festes amb més
públic de l'any. Les versions musicals d'artistes del
present i del passat fan moure a tothom, en una acció solidària amb la Marató de TV3.

Beuda
UN PESSEBRE MONUMENTAL PER A UN
NADAL MONUMENTAL

A Beuda el Nadal no seria el mateix sense el Gran
Pessebre instal·lat a l’entrada del monestir romànic
del Sant Sepulcre de Palera. Si aquest veïnat ja és
prou atractiu durant l’any, més ho és per les festes
nadalenques, amb les escenes que conformen les
diferents figures d’un pessebre elaborat per l’Associació Amics de Palera i l’Ajuntament amb l’ajuda
del mossèn. El pessebre monumental es pot veure
des de la primera quinzena de desembre fins a la
Candelera.
L’activitat que tampoc pot faltar per Nadal a Beuda
és la quina del poble, que es duu a terme la nit de
Nadal, el 24 de desembre. I per acabar, la rebuda
dels Reis Mags d’Orient, la nit del 5 gener. S’espera
veure’ls quan es faci fosc al veïnat de Segueró, on
els rebrà l’alcalde, tot fent un pica i pica amb xocolata desfeta inclosa.

El Casal d'Avis i el Club Natació Castellfollit també organitzen quines especials dies abans de les festes per
augmentar l'aportació solidària del municipi. El dia
21, la Unió Esportiva Castellfollit organitza una quina
multitudinària que agrupa bona part dels veïns. Les
quines es repeteixen els dies 25 i 1 de gener a càrrec
del Club Natació.
El dia 22 de desembre els més menuts poder fer cagar
el Tió que s'instal·la a la Plaça Catalunya del poble,
on també es prepara un taller infantil on desenvolupar les seves habilitats. El 23, els joves organitzen
un Parc de Nadal per a la canalla durant tot el dia,
al Centre Cívic; i el 24 Castellfollit s'agrupa davant el
rellotge de Sant Roc, per cantar nadales després del
sopar de la Nit de Nadal. A partir del dia 28, els veïns
ja reben la visita del patge reial, i entreguen les seves
cartes de desitjos després de fer fanalets amb un taller previ. Abans de l'arribada de Ses Majestats, però,
els castellfollitencs celebren l'any nou menjant raïm
al so de les campanes de la Torre del Rellotge, última activitat abans que els Reis Mags arribin en una
cavalcada majestuosa al municipi, on grans i petits
poden fer les seves peticions als reis en persona a
l'impressionant Campament Reial que sempre s'instal·la a Castellfollit.
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EL NADAL A LA GARROTXA
MAIÀ DE MONTCAL

Maià de Montcal
espera els Pastorets
UNA PARELLA DEL POBLE I EL SEU FILL FORMEN
LA SAGRADA FAMÍLIA

A Maià de Montcal el dia de Sant Esteve és especial. A
les 6 de la tarda al Casal del poble es farà la tradicional
representació d’Els Pastorets, una adaptació dels Pastorets de Banyoles on participen des dels més petits
als més grans. L’inici d’aquesta representació al municipi es remunta als anys quaranta, però es va anar
perdent fins que fa onze anys els veïns de la localitat
van voler recuperar-lo.
Una de les peculiaritats dels Pastorets de Maià de
Montcal és que cada any s’escull una família de la localitat amb un nen o nena acabat de néixer per representar la Sagrada Família.
La tarda del 26 de desembre, les portes del casal del
poble s’obren per a tothom per veure la magnífica representació i tot seguit passar una molt bona estona
a la Quina del Casal.
El Nadal, però, es caracteritza per ser una època en
què grans i petits gaudeixen com mai, tot i que els
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més petits de la casa solen ser els protagonistes. El 21
de desembre els nens i nenes podran anar a fer cagar
el tió a la plaça de l’hort d’en Patllari a les quatre de
la tarda. El dia abans de l’arribada de Ses Majestats,
els nens i nenes podran entregar-li les seves cartes al
patge reial, que els estarà esperant a la Plaça de l’Hort
d’en Patllari a les 12 del migdia. Una estona més tard,
Ses Majestats arribaran a Maià, on els rebran a l’entrada de l’església de Sant Vicenç.
La Quina de Reis i els tallers de manualitats nadalenques acabaran d’arrodonir la programació nadalenca
del municipi. A més, des de Maià també es promociona una caminada o excursió el diumenge 15 de desembre per col·laborar amb La Marató de TV3.

Que les llums de Nadal
il·luminin la màgia
d'aquestes festes.

Sa, natural i d’Olot

Restaurant & Casual Food
Obert 365 dies a l’any. Cuina ininterrompuda

Solfa
Brasa i cuina

Clarà
Entrepans, amanides i sucs

C. de Madrid, 222, Olot

Pl. de Josep Clarà, 7, Olot

972 26 83 37

972 26 65 86

Comandes en línia a bcrek.com

EL NADAL A LA GARROTXA
MONTAGUT

Nadal amb 'Jarana'
inclosa a Montagut i Oix
EL MUNICIPI CELEBRA EL NADAL AMB
DIVERSIÓ ASSEGURADA

Montagut i Oix sempre s'ha mostrat com un poble molt
actiu gràcies a les seves entitats, i per Nadal aquestes
no s'aturen. Per exemple, els balls de saló al casal es
mantenen inalterables, i cada dimecres, diumenge i
festiu d'aquest període de l'any tothom pot trobar un
moment per ballar els èxits de tota la vida, gràcies a
la implicació de l'Associació del Casal. Però si es tracta
de diversió, la Penya Esportiva Montagut organitza el
14 de desembre 'La Gran Jarana', una festa que obre
la gresca del Nadal per a joves i no tant joves; molts ja
coneixen com les gasten a Montagut quan es tracta de
passar-ho bé. El mateix club de futbol, conjuntament
amb el Grup de Joves, organitzen la quina del poble el
21 de desembre.
D’altra banda, el 27 de desembre és el dia que arriba
al municipi el patge reial gràcies el mateix Grup de
Joves, per recollir les cartes pels Reis d'Orient. El 29
de desembre, qui vulgui fer baixar els torrons té una
oportunitat magnífica amb la Cursa de Sant Silvestre
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de Montagut, que prepara Terra Aspra. Així tothom
arriba lleuger per celebrar el cap d'any i l'arribada dels
Reis Mags, que entraran amb una cavalcada al poble el
proper 5 de gener. A més, a partir del 21 de desembre,
els Terra Aspra organitzen la ja habitual exposició de
pessebres a l'Església, oberta durant totes les Festes.

EL NADAL A LA GARROTXA
MIERES

Fanalets de tots colors
durant la cavalcada a
Mieres
ENTRE LES ACTIVITATS MÉS DESTACADES, EL
MUNICIPI ORGANITZA LA FESTA DE NADAL DE
L'ESCOLA I REP A SES MAJESTATS

L'Escola Finestres de Mieres no vol deixar de celebrar
el Nadal, de manera que organitza una festa que tindrà lloc dijous 19 de desembre a les 4 de la tarda al
recinte del centre, on tothom hi és convidat. Durant
la celebració s'acomiadarà el primer trimestre per donar la benvinguda al Nadal i a les celebracions durant
aquesta època festiva.
D'altra banda, els Reis Mags passen per tots els racons de la comarca, i a Mieres no hi poden faltar. És
per aquest motiu que entre les activitats més representatives de la Comissió de Festes del municipi s’hi
troba l’organització de la cavalcada. Melcior, Gaspar i
Baltasar tornaran un any més als carrers del municipi
repartint caramels als més petits. Serà a 2/4 de 8 del
vespre quan iniciaran el ja tradicional recorregut fins
arribar a l'aparcament de l'entrada del poble, on rebran als infants.

35

Nadal 2019

V

EL NADAL A LA GARROTXA
LES PLANES D'HOSTOLES

Nadal actiu
a les Planes d'Hostoles
EL CONCERT DE NADAL I LA FESTA DE CAP D'ANY SÓN
DOS DELS PLATS FORTS

Les festes comencen a brillar a Les Planes d'Hostoles
amb l'encesa de llums de Nadal el primer dijous de
desembre. Un acte familiar amb l'actuació de la coral
Retorn Planenc a les escales de l'església que marca
el tret de sortida d'uns dies intensos gràcies al suport
de diverses entitats del poble.
Aquest no és l'únic acte on la música pren el protagonisme. El dissabte 21 la Societat Retorn Planenc
promou un dels concerts de Nadal amb més història
de la comarca, que arriba a la 41a edició. Enguany hi
participaran La Coral Tribana de Salt i Els Cantaires
de Rià-Cirac, del Conflent, a més de la formació local Retorn Planenc. L'endemà al matí és el torn dels
infants, amb la Gran Cagada del Tió a la Plaça del
Jonquer.
L'esport també té el seu espai a l'agenda nadalenca
al municipi. Aquells que vulguin cremar els torrons
podran fer-ho el dia dels Sants Innocents a la Cursa de Sant Silvestre, una prova amb diferents graus
d'intensitat que inclou l’anomenat Correxic per als
més menuts.
L'últim dia de l'any la Comissió de Festes Nyerra i el
consistori proposen als planencs acomiadar plegats
el 2019 amb la segona edició de la festa de Cap d'Any
a la Sala Polivalent, que enguany inclou el sopar. El
grup de versions Radio Hits i Ràdio les Planes DJ's hi
posaran música durant la nit.
Per últim i perquè els nens i nenes del poble es diverteixin mentre esperen l'arribada dels Reis Mags
de l'Orient, el municipi instal·la un Parc de Nadal a la
Sala polivalent, els dies 2 i 3 de gener a la tarda.
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Aquestes activitats, afegides a les diverses quines
que organitza el Club de Futbol les Planes, els sortejos de la ràdio municipal i moltes altres propostes,
faran que tots els veïns del municipi tinguin múltiples possibilitats de viure el Nadal.

EL POBLE ES BOLCA AMB LA MARATÓ
La solidaritat dels planencs aflora el
diumenge 15 de desembre. Un any més,
el municipi se suma a La Marató de TV3,
dedicada a les malalties minoritàries.
Ho fa amb una matinal d'activitats i
l'arrossada solidària que organitza el
Club del Bon Àpat.

La Universitat
de Vic - Universitat
Central de Catalunya
us desitja bones festes
i feliç 2020

La Universidad
de Vic - Universidad
Central de Cataluña
os desea felices fiestas
y próspero año 2020

L’Université de Vic Université Centrale
de Catalogne vous
souhaite de joyeuses
fêtes et une bonne
année 2020

Season’s greetings and
good wishes for 2020
from the University of
Vic - Central University
of Catalonia

EL NADAL A LA GARROTXA
LES PRESES

Els Reis d’Orient i les
quines, protagonistes a
les Preses
LA VISITA DE SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT I
LES TRADICIONALS QUINES

El Nadal a les Preses es viu amb un seguit d’activitats
consolidades i tradicionals, activitats que any rere any
es repeteixen amb molta participació de les entitats del
municipi, que centren tots els seus esforços en aquesta
època de l’any.
Les quines són un dels grans clàssics del municipi i es
viuen intensament tant al Centre Cultural com al local
social del Bosc de Tosca. El Club Escola de Futbol Bosc
de Tosca i l’associació de veïns són els més actius amb
tres quines al llarg d’aquests dies. El Grup d’Esplai El Sol
enguany també organitza una quina al Centre Cultural.
Els tres Reis d’Orient també passaran pel municipi garrotxí. El dia abans a l’arribada de Ses Majestats el carter
reial recollirà totes les cartes dels nens i nenes del poble
per entregar-les a Ses Majestats. El patge sortirà des del
Centre Cultural fins a la Plaça Major, on estarà instal·lat
el campament reial. L’endemà seran els mateixos Reis
d’Orient els que es deixaran veure per les Preses durant
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la cavalcada. Com és habitual al municipi es farà un concurs de fanalets que hauran preparat els nens i nenes.
Posteriorment Ses Majestats marxaran damunt de les
carrosses fent un recorregut per la vila fins al Centre Cultural, on rebran a tots els nens i nenes.
Tothom qui vulgui rebre la visita de Ses Majestats els
Reis d’Orient a casa, cal que truqui abans del 3 de gener
a l’Ajuntament de les Preses per tal de prendre nota i
informar a Ses Majestats.

EL NADAL A LA GARROTXA
RIUDAURA

A Riudaura no tot són
nadales
EL GOLDEN RIVER BLUES FESTIVAL MARCA EL RITME

Les activitats nadalenques a Riudaura comencen
amb la Gran Quina al Centre Cívic, organitzada per
l’Associació Cultural i Esportiva Varregassos de Riudaura. Diumenge 29 de desembre a 2/4 de 7 de la
tarda se celebra el cinquè festival de blues de Riudaura, el Golden River Blues Festival. Fins avui han
portat a la Garrotxa alguns dels referents d’aquest
gènere musical a Catalunya. Hi han passat noms com
Òscar Linares, Big Mama, Tòfol Martínez, Myriam
Swanson, Amadeu Casas o Víctor Barceló, entre d’altres. Enguany el convidat serà Agustí Mas, que presentarà el seu nou treball, ‘Blues Prescription’. Mas
actuarà acompanyat de la banda garrotxino-ripollesa
The Rusties Blues Band, que presentarà nou repertori amb la nova incorporació a la bateria d’Àngel Abad.
El dia 1 de gener, per donar-li la benvinguda a l’any
nou els riudarencs i riudarenques començaran amb
un concert de Nadal a l’Església de Riudaura, amb la
col·laboració dels músics del poble.
Els nens i nenes del municipi també podran visitar el
campament reial de Ses Majestats els Reis d’Orient i,
a més, la tarda del 5 de gener els faran una gran rebuda i podran entregar-los les cartes personalment.
Durant totes les festes es podran visitar pessebres a
l’Església de Riudaura i al Local Social.
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EL NADAL A LA GARROTXA
SANT JOAN LES FONTS

Tradició, quines i
solidaritat al Nadal de
Sant Joan les Fonts
EL MUNICIPI ACULL UNA VINTENA D’ACTIVITATS
DIFERENTS DE L’11 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER

A Sant Joan les Fonts es podrà gaudir de més d’una
vintena d’activitats durant el mes de Nadal. Les protagonistes indiscutibles seran les quines organitzades per diverses entitats i clubs esportius. Se’n faran
fins a 7: els Colats faran la seva el dia 15 per recaptar fons per la Marató de TV3. El Club Poliesportiu
Santjoanenc el dia de Nadal. L’Agrupació Esportiva la
Canya les faran els dies 25, 26 i 29 de desembre i el
primer dia de l’any. I a Begudà, el dia de Sant Esteve,
organitzada per la comissió de festes.
Destaca l’espectacle de Nadal de l’Escola Castanyer
el dia 15, que porta per títol ‘Una altra manera de
viure’. Els més petits tractaran accions que podem
dur a terme les persones per tenir cura del planeta a
través de projeccions, cançons i coreografies.
Al Nadal santjoanenc tampoc hi faltaran les misses:
el dia 11, Missa de Nadal a la residència geriàtrica
Torreblanca; el dia 24, la tradicional Missa del Gall
al Monestir Romànic, i l’endemà, missa a Begudà.
Però on realment es posa l’accent al Nadal d’aquest
municipi garrotxí és en la preparació de la rebuda
de Melcior, Gaspar i Baltasar. El dia 30 s’instal·larà el
campament reial davant l’ajuntament, per tal que els
infants del municipi puguin acostar-s’hi a entregar
les cartes als patges, que rebran la clau de totes les
llars del municipi per part de l’alcaldessa. El dia 5 de
gener serà moment per a la cavalcada. Els Reis Mags
arribaran per Vivers i recorreran tot el poble fins arribar al pavelló, on seran rebuts i s’hi durà a terme el
concurs de fanalets.
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EL NADAL A LA GARROTXA
SANT JOAN LES FONTS / SALES DE LLIERCA

Una llum il·lumina
Sales de Llierca
EL PETIT POBLE GARROTXÍ CELEBRA EL NADAL
DE FORMA AUSTERA I CASOLANA

Sales de Llierca rep el Nadal
amb la tranquil·litat que caracteritza aquest petit poble de
l'Alta Garrotxa sense excessos.
En ser un poble petit, la festivitat es nota amb les decoracions de cada casa, i a l'hora
de celebrar activitats, els veïns
acostumen a desplaçar-se i a
col·laborar amb els esdeveniments que tenen lloc als municipis veïns, com Tortellà, amb
la seva cavalcada i cagada del
tió. Des de la distància, el llum
que engalana el campanar de
l'església de Sant Martí de Sales marca l'arribada de les Festes al petit poble rural.

inventaripatrimoni.garrotxa.cat

41

Nadal 2019

V

EL NADAL A LA GARROTXA
SANT ANIOL DE FINESTRES

Una ocasió per fer poble
a Sant Aniol de Finestres
L’ÈPOCA NADALENCA ÉS MOTIU DE
RETROBAMENT AL MUNICIPI

El Nadal és època de retrobaments també en els indrets més tranquils de la Garrotxa. Amb aquest esperit,
Sant Aniol de Finestres celebra el 13 de desembre una
de les seves festes més destacades, l'Aplec de Santa
Llúcia. El mateix dia de l'onomàstica, que enguany cau
en divendres, veïns de Sant Aniol i la resta de pobles
de la Vall del Llémena es troben a l'església romànica
del municipi. A les 12 del migdia es fa la missa solemne
amb l'acompanyament de Les Veus de la Vall. La jornada s'arrodoneix compartint un refrigeri i el sorteig d'un
xai entre els assistents.
El dia de Nadal, després de dinar en família, és moment
de reunir-se de nou a la Gran Quina que comença a les
7 del vespre al local social de Sant Esteve de Llémena.
Hi ha coca i xocolata per a tots els assistents, i diversos
restaurants i empreses de l'entorn col·laboren amb els
obsequis que es reparteixen durant la vetllada, una altra ocasió per passar una bona estona amb els veïns i,
amb una mica de sort, tornar a casa amb algun regal
sota el braç.
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Olot
del 5 al 8
de desembre
2019
_
FESTIVAL DE
GRUPS VOCALS
DE CATALUNYA
OLOT

5
_ DE DESEMBRE
LES BRUNËTTES
20.30 h | Teatre Principal d'Olot
THE TRIBULETTES
23.30 h | Sala El Torín

6
_ DE DESEMBRE
HUMANOPHONES
20.30 h | Teatre Principal d'Olot
BCN SOUL CHOIR
23.30 h | Sala El Torín

7_ DE DESEMBRE
650 051 998
Més informació i venda d'entrades a:

www.festivalveus.cat

Promou:

ACCENT
20.30 h | Teatre Principal d'Olot
DÓMISOL SISTERS
23.30 h | Sala El Torín
Amb el suport:

Col·labora:

EL NADAL A LA GARROTXA
SANT FERRIOL

L’u de gener a Sant Ferriol,
cita al santuari de la Mare
de Déu del Collell
CENTENARS D’ASSISTENTS S’HI APLEGUEN CADA
ANY PER ASSISTIR A LA MISSA I AL BALL DE SARDANES

Si preguntem a qualsevol garrotxí o garrotxina quina
és l’activitat més destacada durant el Nadal a Sant Ferriol, segur que la gran majoria coincideix amb l’Aplec
de Ninou al santuari de la Mare de Déu del Collell. A
les 12 del migdia de l’u de gener es convoca als assistents a la missa presidida pel Bisbe de Girona, Francesc Pardo, on es beneeix als infants i se’ls presenta
davant la Mare de Déu. La tradició marca que és una
vetllada per menjar torrons i ballar sardanes després
del dinar de germanor.
Antigament, els torronaires artesans de les comarques de Girona es concentraven al santuari per mostrar els seus productes, activitat de la qual se’n va fer
tant ressò que va aparèixer la dita popular “els torrons
de Collell són més bons que la mel”. Durant aquesta diada el municipi acollia la Fira dels Torrons. A dia
d’avui la professió s’ha perdut i de la tradició d’aquells
temps només en queda la missa al santuari i el ball de
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sardanes, actes que apleguen cada any a molts devots
de la Mare de Déu del Collell, una verge que va ser
proclamada patrona del clergat gironí.
Després de la festivitat de la nit anterior Sant Ferriol
deixa la mandra a casa per pujar al santuari i celebrar
l’Aplec de Ninou entre els veïns i veïnes del municipi
i altres assistents interessats a conèixer què té d’especial aquest esdeveniment i, sobretot, continuar la
tradició i no deixar-la perdre.

EL NADAL A LA GARROTXA
SANT FELIU DE PALLEROLS

A Sant Feliu de Pallerols
s’hi troba tot per celebrar
el Nadal
DES DELS PRODUCTES DE LA FIRA DE SANTA LLÚCIA,
FINS ALS FANALETS PER ESPERAR ELS REIS

La porta del Nadala a Sant Feliu de Pallerols és la
seva Fira de Santa Llúcia, un cap de setmana, el del
14 i 15 de desembre, amb tot d’articles i activitats
per entrar de ple en l’ambient nadalenc. Més enllà
de la fira, a Sant Feliu es pot trobar tot el necessari
per passar unes bones festes en companyia de la família i els amics. La Unió Esportiva Hostoles és l’encarregada d’organitzar les quines al municipi. Se’n
celebren tres, el 25 i el 28 de desembre i el 4 de gener, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre a la sala
Ca Les Hermanes.
El dia de Sant Esteve, a Sant Feliu també s’hi fan Els
Pastorets, a càrrec del grup de Teatre Petits Pescallunes. La representació tindrà lloc a partir de 2/4 de 7 a
Ca Les Hermanes. I el 30 de desembre, ja es pensa en
l’arribada dels Reis d’Orient. Aquell dia, a les 5 de la
tarda, la biblioteca acull un taller per ajudar als nens i
nenes a fer-se el seu fanalet, a càrrec de la companyia

La Sal d’Olot. La Nit de Reis, quan es farà fosc, a les 6
de la tarda, el carter reial recollirà les cartes dels infants del municipi, que podran berenar coca i xocolata, al Campament Reial muntat a la Plaça El Firal. Una
hora més tard, a les 7 de la tarda, arribarà el moment
més esperat, l’arribada dels Reis, que iniciaran la cavalcada a l’avinguda Vall d’Hostoles i recorreran el carrer Centre i la plaça Església abans d’arribar a la Plaça
El Firal i asseure’s als respectius trons per saludar tots
els nens i nenes.
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EL NADAL A LA GARROTXA
SANT JAUME DE LLIERCA

La mostra de pessebres
marca el Nadal a
Sant Jaume de Llierca
LES FIGURES PROTAGONITZEN UN NADAL AL
MUNICIPI AMB MOLTES QUINES I TALLERS

Sant Jaume de Llierca posa en marxa la seva agenda de
Nadal ben aviat amb el dinar de Santa Llúcia al casal de
la Gent Gran, el 13 de desembre. L'àpat fa el primer brindis a unes festivitats ben complertes al municipi, com es
demostra el dissabte 14: al matí un taller nadalenc i l'explicació del Conte de Nadal a la Plaça Major porten l'ambient propi d'aquesta època als carrers del poble i, a la
tarda, s'inaugura la Mostra de Pessebres de Sant Jaume,
que durant les següents setmanes oferiran els diorames
propis del Nadal. Es tracta d'una donació que fa Miquel
Gironès al municipi i consta d'una dotzena d'escenes
d'alta qualitat que el consistori mostrarà als veïns.
De cara a entomar els torrons i polvorons, el diumenge
15 el municipi organitza una caminada popular solidària
amb la Marató de TV3 i, es tanca el cap de setmana amb
una de les típiques sessions de ball al Centre Cívic, que
es repetiran per Sant Esteve i el diumenge 29.
El dilluns 16 a la tarda, i per despertar la imaginació de
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la mainada, el poble organitza el taller interactiu 'Màquines al poder' a la Sala Talena. I per fer difusió constructiva, el dimecres 18 a la tarda es duu a terme la xerrada
'La sexualitat amb infants' al Centre Cívic. El dijous 19
és el torn de l'esperada Festa de Nadal organitzada per
l'Escola i l'AMIPA, al mateix espai.
A partir del dilluns 23 arriben les activitats més típiques
i esperades, amb la cagada del tió, i dimecres 25 se celebra la Missa del Gall al matí, per despertar a tothom
el dia de Nadal. A la tarda se celebra la primera de les
Grans Quines del Club de Futbol Sant Jaume, que es repetiran l'1 i el 6 de gener.
Gran part del poble s'aplegarà el dia de cap d'any per acomiadar el 2019 amb una gran revetlla. I amb el 2020 els
més petits podran donar els seus desitjos al patge reial,
el 3 de gener a la tarda, i podran fer fanalets tot gaudint
d'una xocolata per rebre com es mereixen els Reis Mags
d'Orient. La cavalcada tindrà lloc el 5 de gener a partir
de les 7 de la tarda, quan entraran tres carrosses majestuoses pel carrer Major amb els Tres Reis, disposats a repartir tot de regals per als veïns i veïnes de Sant Jaume.

00000
000

EL NADAL A LA GARROTXA
SANTA PAU

Activitats en família
a Santa Pau
durant el Nadal
LES ENTITATS SOCIALS ORGANITZEN DIVERSES QUINES

El Nadal arriba a tots els punts de la Garrotxa i a la vila
medieval de Santa Pau no hi poden faltar les tradicionals activitats com el pessebre vivent, conegut arreu
de la comarca. Aquest any els carrers del poble quedaran plens dels diversos escenaris bíblics durant els
dies 6 i 7 de desembre. I si parlem de Nadal a Santa
Pau tampoc no hi poden faltar les quines, populars al
municipi i esperades per tots els santpauencs. Les entitats socials del poble es reuneixen any rere any per
oferir una tarda divertida plena de jocs i regals.
La primera quina marcada al calendari al municipi és
la de la colla dels Marxosos al Centre Cívic, el dissabte
14 de desembre. L’entitat és coneguda arreu de la comarca per la seva participació en altres activitats com
els carnavals. La segona quina serà la de l’Associació
de Mares i Pares de l’Escola Joan Maragall, dimecres
25 de desembre. Després del dinar de Nadal, l’AMIPA
convida a tothom que hi vulgui assistir a participar a
la quina per passar una bona estona en família. I per
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a aquells que encara s’hagin quedat amb les ganes de
més quines, l’última oportunitat al poble arribarà amb
la que organitza el Club Poliesportiu i que tindrà lloc
dijous 26 de desembre al barri de Can Blanc.
En tota celebració de Nadal també hi ha d'haver l’esperada cavalcada de reis, de manera que diumenge 5
de gener Ses Majestats els Reis d’Orient es passejaran
pels carrers de la vila repartint caramels acompanyats
dels patges reials a partir de les set de la tarda des del
Carrer Major.

EL NADAL A LA GARROTXA
TORTELLÀ

Un Nadal tradicional
a Tortellà
EL MUNICIPI DE L'ALTA GARROTXA COMPARTEIX
L'ESPERIT NADALENC AMB ELS VEÏNS

El Nadal arriba a Tortellà amb les activitats típiques
de tota la vida. Tot comença el 15 de desembre, quan
els veïns surten al carrer per col·laborar amb la Marató de TV3, a la Plaça del Mercat i el Casino. Els actes
que s'hi celebren serviran per engrossir la caixa de
la beneficència. El diumenge 22, a la mateixa plaça
s'hi instal·la un tió gegant perquè els nens i nenes
de Tortellà el puguin fer cagar, tot rient amb les seves famílies. El dimecres 25 se celebra la primera de
les famoses quines de Tortellà al Casino, que es repetiran el dissabte 28 i el 6 de gener. Però un dels
espectacle més esperats a tota la Vall del Llierca són
els Pastorets, que tindran lloc al mateix Casino el 26
de desembre. Amb l'any nou, els més menuts ja estan pendents de l'arribada dels Reis Mags, i la tarda
del dissabte 4 de gener arriba el patge Reial perquè
els tortellanencs li puguin donar les seves cartes.
S'ha d'afanyar, perquè el dia següent arriben els Reis
Mags d'Orient, com no, amb bona part del que els
han demanat tots els veïns de Tortellà.

NOM É S AMB EL DNI
FINANÇAMENT PER ALS CLIENTS A
12 MESOS SENSE INTERESSOS

PLAÇA CLARÀ, 12 TEL. 972 280 644
WHATSAPP 646 784 568
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EL NADAL A LA GARROTXA
LA VALL DE BIANYA

Nadal solidari a la
Vall de Bianya
A DIFERENTS RACONS DE LA VALL ES VIUEN LES
FESTES DE MÚLTIPLES MANERES

El tret de sortida del Nadal a la Vall de Bianya es duu
a terme a Sant Martí de Capsec, el primer dia del mes
de desembre en motiu del Concert de Nadal, enguany
a càrrec del Cor de Cambra de Girona. La Puríssima se
celebra a Sant Pere Despuig, amb una missa i esmorzar. Per als més petits s’han previst dues propostes al
Centre Cívic de Bianya: un taller de galetes de Nadal
el dia 27 de desembre, i el dia 3 de gener, un taller
de fanalets, per preparar de la millor manera possible
l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar, que s’espera
que arribin a les 6 de la tarda del Dia de Reis a l’Hostalnou, i un parell d’hores més tard a La Canya.
Un altre dels plats forts del Nadal bianyenc és la solidaritat, amb un seguit d’activitats destinades a La
Marató de TV3. Enguany són tres les maneres de contribuir a aquesta bona causa: el dia 14 de desembre
amb una master class de ioga a càrrec de Núria Castelló, i el mateix dia al vespre amb un sopar popular
al Centre Cívic. L’endemà, per fer baixar els torrons,
s’ha proposat una caminada de 8 quilòmetres de bon
matí, amb sortida i arribada, també, al Centre Cívic
bianyenc.

Les quines tampoc hi falten
El Nadal no seria el mateix sense les quines.
El dia dels Sants Innocents (28 de desembre),
la Colla gegantera de Bianya duu a terme la
seva quina al Centre Cívic de Bianya a partir de les 6 de la tarda. Es tracta d’una bona
oportunitat de provar sort en companyia dels
veïns del poble. Ah!, i no és una innocentada.
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EL NADAL A LA GARROTXA
LA VALL D'EN BAS

La Vall d’en Bas
acull activitats de
Sant Nicolau a Reis
EL MUNICIPI AMB MÉS HABITANTS DE LA
GARROTXA DESPRÉS D’OLOT COMPTA AMB UNA
EXTENSA PROGRAMACIÓ NADALENCA DEL 6 DE
DESEMBRE AL 6 DE GENER

La fira de Sant Nicolau del Mallol deixa entrar l'aire
de Nadal a la Vall d'en Bas, però no és fins el següent
dissabte, el 14 de desembre, que les festes s'instal·len
definitivament al municipi. Amb l'encesa de llums a la
Plaça Major de Sant Esteve, xocolatada i nadales a benefici de La Marató, comencen dues setmanes plenes
de tradició als set pobles de la Vall.

més, els dies 23 i 24 de desembre a la tarda el pavelló
d'en Bas es convertirà en el Parc de Nadal.
Aquests dies la litúrgia també es manté a diversos nuclis de la Vall: Missa del Gall la vigília de Nadal, el 25 de
desembre al matí, per Cap d'Any i Reis.

El més matiner és el tió, que el 21 de desembre surt a
la Placeta del Ratolí de Sant Esteve per sorprendre la
mainada amb els seus regals. L’acte s'organitza amb la
col·laboració dels Gínjols d'en Bas.

Però si hi ha una tradició que fa aixecar de taula els
veïns de la Vall és anar a veure el Pessebre Vivent de
Joanetes. La primera representació és el dia de Nadal
a les 7 del vespre, però també es pot veure el 26, 29 i
30 de desembre a partir de les 6 de la tarda.

El mateix dia al matí s'estrena a Can Trona l'activitat
infantil anomenada Dibuixem un somni. L'artista Lola
Solanilla proposa als nens i nenes de 3 a 6 anys un
taller de llum negra on deixar brillar la imaginació. A

Malauradament, aquestes festes el carrer Teixeda
dels Hostalets no tindrà els seus originals Pastorets,
que van acomiadar-se l'any passat després de 10 anys
per falta de relleu. Diumenge 29 de desembre, però,
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EL NADAL A LA GARROTXA
LA VALL D'EN BAS

la Comissió de Festes del poble ha convidat el grup
de playback 'Balmes que no t'hi fixis' a la tradicional
cantada de nadales, a partir de 2/4 de 6 de la tarda.
Un altre clàssic de les dates són les quines de les entitats, per Nadal i també el 4 de gener a Sant Esteve
d'en Bas i per Sant Esteve al local social dels Hostalets, a més de la que organitza el CF Sant Privat.

I la màgia encara no haurà acabat. La nit del 5 de gener els Reis d'Orient passen per totes les cases de la
Vall i desfilen en cavalcada per Sant Esteve a 2/4 de
7 de la tarda i als Hostalets a partir de 2/4 de 8. Les

Mum's d'en Bas procuren que tot estigui a punt per
a l'arribada de Ses Majestats al poble i el 3 de gener
organitzen el Campament Reial als Jardins del Prat
d'en Bas, amb una comitiva cada cop més gran.

US DESITJA UNES
BONES FESTES!

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

ara

www.mgc.es

Contracta ARA
l’assegurança de
salut i emporta’t
fins a 300 €*
i si ets mutualista,
TAMBÉ,
recomanant les nostres
assegurances

*Promoció vàlida per a altes

1 D’OCTUBRE DEL 2019
a

1 DE FEBRER DEL 2020

CONSULTA
les condicions de les promocions
a la teva oficina

PER A
LES ASSEGURANCES

A-S TOTAL
A-S GLOBAL
A-S ONE

EL NADAL A LA GARROTXA
CONCERTS DE NADAL A OLOT

Una experiència
inoblidable per als amants
de la música clàssica
LA MISSA EN SI MENOR DE BACH ARRIBA AL TEATRE
PRINCIPAL D’OLOT

El dimecres 4 de gener a les 8 del vespre torna al Teatre Principal d’Olot el concert de Nadal, una vetllada inoblidable per als amants de la música clàssica que hi assisteixen any rere any. Enguany es dedicarà a la Missa en si
menor del compositor barroc Johann Sebastian Bach, amb
la composició de dos sopranos, una contralt,
un tenor i un baix solista, a banda d’un cor de
quatre veus i l’orquestra.
L’obra, dirigida per Daniel Mestre, comptarà
amb Ulrike Haller com a soprano, Cristina Segura com a mezzosoprano, Oriol Rosés com
a contratenor, Carles Prat com a tenor i Néstor Pindado com a baix. Es tracta d’artistes
reconeguts internacionalment que oferiran
una experiència immillorable als oients. La
missa engloba diverses peces realitzades en
diferents èpoques de la vida de Bach. El compositor hi va treballar durant 25 anys, reutilitzant els originals que ell mateix havia creat
per convertir-la en una obra nova. Va ser l’any
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Foto: Olot Cultura

1835 quan es va estrenar per primera vegada i el 2015 la
UNESCO la va declarar patrimoni mundial. Ara el Teatre
Principal d’Olot l’acollirà per tal d’oferir-la als espectadors,
als quals de ben segur no els deixarà indiferents.
Depenent de les localitats escollides, el preu de l’entrada pot
oscil·lar entre els 5 i els 15 euros de manera anticipada i entre els 7 i els 18 euros a taquilla el mateixa dia del concert.
Per als estudiants de música interessats en la funció s’ha
decidit rebaixar el preu de l’entrada fins a només 3 euros.

Orquestra de Cambra Terrassa 48

EL NADAL A LA GARROTXA
CONCERTS DE NADAL A LA COMARCA

Cançons de Nadal arreu
LES CORALS LOCALS TREUEN DEL CALAIX LES
PARTITURES DE PECES NADALENQUES PER
ENCOMANAR-NE L’ESPERIT DE QUI LES ESCOLTA

Aquests dies, qui més qui menys va pensant en
l’època de Nadal i xiula o entona, gairebé sense adonar-se, les cançons relacionades que coneix i li venen
a la memòria. És moment d’expressar amb música

Foto: festivalveus.cat

l’optimisme que impregna l’època. A la programació
cultural dels municipis s’hi poden trobar esdeveniments on compartir la joia amb ritme.

Les nadales i altres peces nadalenques ressonen als
carrers d’Olot ja durant el pont de la Puríssima amb
motiu del festival Veus, on hi participaran corals locals.
Sense marxar de la capital de la Garrotxa, el diumenge 22 de desembre a la tarda l’església del Sagrat Cor
(Els Caputxins) torna a acollir el Concert de Nadal de
les corals olotines. En aquesta ocasió, se succeiran 20
minuts de repertori de fins a cinc corals: la Cantabile
Cor de Cambra, la Croscat, la Polígola, el Gospel Cor
Garrotxa i la Coral del Casal de la Gent gran d’Olot, a
més dels Amics de les Lletres Garrotxines, que també participen de
l’esdevenint recitant alguns poemes durant la sessió. L’entrada és
lliure.
Un altre concert de Nadal de corals a tenir en compte aquests dies
és el de les Planes d’Hostoles, que
aquest any compta la seva 41a edició. Té lloc el dissabte 21 de desembre a les 7 de la tarda en un marc
incomparable com és l’església de
Sant Cristòfol, i en aquesta ocasió,
a més de la Coral Retorn Planenc,
entitat organitzadora juntament amb el consistori, hi
participaran La Coral Tribana de Salt i Els Cantaires de
Rià-Cirac, de Conflent.
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EL NADAL A LA GARROTXA
L'HOME DELS NASSOS

Tants nassos com dies
li queden a l’any
COM CADA 31 DE DESEMBRE, LA FIGURA DE L’HOME
DELS NASSOS ES PASSEJARÀ PELS CARRERS D’OLOT
REPARTINT CARAMELS ALS MÉS PETITS

Tot i que fa només sis anys que es passeja pels carrers
d’Olot, l’Home dels Nassos ja s’ha convertit en una figura representativa durant les festes de Nadal a la ciutat.
Petits i grans el reconeixen quan el veuen passar i d’altres fins i tot s’hi acosten per fotografiar-se amb ell i tenir-ne un record. Tot va sorgir de la tradició popular que
es transmet de generació en generació quan el dia 31 de
desembre es diu que hi ha un home que es passeja pels
carrers i que té tants nassos com dies li queden a l’any.
Són molts els que en algun moment de la seva vida l’han
buscat i no sempre l’han sabut trobar, així que el Centre
d’Iniciatives Turístiques, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants d’Olot, va crear ara la figura de l’Home
dels Nassos, fabricat per Albert Grabulosa i amb vestuari
confeccionat per Carles Soler.
El CIT d’Olot va creure que la creació d’aquest personatge,
que també es passeja per altres municipis, seria una bona
idea per dinamitzar el comerç de la ciutat, tot i que l’últim
dia de l’any té un inconvenient, i és que la preparació de la
festa de cap d’any impedeix que els carrers de la ciutat estiguin plens com ho podrien estar en altres dies. Això va
fer que l’any passat l’Home dels Nassos també es deixés
veure a la Cursa de Sant Silvestre de Sant Roc, i aquest
any hi tornarà. De fet, el CIT d’Olot ha cregut oportú que
la figura es pugui passejar per altres carrers no tant cèntrics per arribar a més espais de la capital garrotxina. Així
ho explica el president de Josep Andrés, president del
CIT d’Olot: “Fins l’any passat ens movíem ben bé pel mig
d’Olot i ens va semblar que estaria bé que l’Home dels
Nassos es desplacés per algun altre barri de la ciutat”.
Reconegut per tot olotí i olotina, per sisè any consecutiu
i ja convertit en una tradició, l’Home dels Nassos tornarà
a sortir el 31 de desembre per acomiadar l’any i intentar
treure un somriure a tots els veïns i veïnes de la ciutat.
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Josep Andrés,
president del CIT d’Olot:

“Ens movíem ben bé pel mig
d’Olot i ens va semblar que
estaria bé que l’Home dels
Nassos es desplacés per algun
altre barri de la ciutat”

Agents immobiliaris:

finqueselpalau@aulinas.cat

EL NADAL A LA GARROTXA
CAP D'ANY ALS POBLES

El cap d’any també
se celebra als pobles
de la comarca
UN BON ÀPAT, MÚSICA I LA MILLOR COMPANYIA

L’últim dia de l’any és, segurament, el que es prepara
amb més cura. Cap detall es pot escapar. Són moltes
les maneres que poden servir per acomiadar l’any i
encetar de la millor manera possible el següent. Una
possibilitat és fer-ho és en companyia dels teus veïns,
com proposen en un seguit de pobles de la comarca.
A Sant Jaume de Llierca organitzen la Revetlla de Cap
d’Any al Centre Cívic, una jornada festiva que comença a les 9 del vespre i que organitzen els Amics
de la Capella de Santa Magdalena i l’ajuntament
d’aquest municipi garrotxí. Enguany hi serà present
el duo ‘Generació 3’. No hi faltaran el marisc, els
raïms, el cotilló, el cava ni la xocolata desfeta. A Sant
Jaume ho tenen clar.
A l’altra banda de la comarca, a Les Planes d’Hostoles,
organitzen el Sopar i festa de Cap d’Any a la Sala Polivalent, una vetllada que tindrà com a protagonista
la música, enguany amb el grup de versions de Ràdio
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Torre del Rellotge de Castellfollit de la Roca

EL NADAL A LA GARROTXA
CAP D'ANY ALS POBLES

Hits i RLP Dj’s. La festa l’organitza la Comissió de Festes Nyerra i l’Ajuntament.
Els més grans de Sant Joan les Fonts i La Canya també
organitzen sopars i festes per l’últim dia de l’any. El Casal d’Avis de Sant Joan duran a terme un sopar i música. Mentre que el
casal de la Gent
Quatre opcions més Gran de La Canya faran quelcom
per acomiadar el
semblant a la
2019 i donar la
Sala Cooperativa:
benvinguda al 2020 sopar i ball amb
Manelic de Pera.
De la seva banda
Riudaura es celebra, en companyia dels veïns, l’arribada
del nou any, en el moment de les campanades.
Un cas curiós, i a la vegada especial, el trobem a Castellfollit de la Roca. En el moment de les campanades, per
què prendre atenció a rellotges i llocs llunyans tenint al
poble la Torre del Rellotge? Això és el que deuen pensar
els castellfollitencs i castellfollitenques, que ja saben el
que és acabar l’any i començar el nou menjant-se els
raïms al so d’aquest element tant icònic del municipi.
Per a tots aquells indecisos que encara no sàpiguen
què fer per aquestes dates tant assenyalades, aquestes són quatre opcions més per acomiadar el 2019 i
donar la benvinguda al 2020.
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ACTIVITATS ESPORTIVES

Corrent d’un any a l’altre
DIVERSOS MUNICIPIS PROPOSEN DIVERSES
ACTIVITATS FÍSIQUES A LA DARRERIA DEL 2019 O A
PRINCIPIS DEL 2020 PER CANVIAR D’ANY DE MANERA
SALUDABLE

Els esportistes autèntics desafien qualsevol adversitat
per posar-se a prova. De fet, els obstacles són una motivació més, i el fred del tombant d’any pot ser un bon
al·licient. Fer esport a principi d’any és, a més, el primer
pas per acomplir un dels desitjos d’any nou més repetits, el de posar-se en forma. A falta d’una platja on capbussar-se, a la Garrotxa es proposen diferents activitats
urbanes o a muntanya. En aquestes dues pàgines en
proposem algunes.
Les últimes
curses de l’any
A la Garrotxa es
Pobles i barris se suproposen diferents men cada cop més
activitats urbanes a la cursa tradicional de l’últim dia de
o de muntanya.
l’any, la Sant Silvestre. La de les Planes
En aquestes
d’Hostoles és la més
dues pàgines en
matinera. L’Ajuntaproposem algunes. ment, amb l’ajuda
d’un grup de veïns,
l’organitza habitualment l’últim dissabte del mes. Aquest any cau el 28, així
que a 2/4 de 10 del matí es donarà el tret de sortida a la
cursa dels més petits, el Correxic, a l’entorn de la Plaça
Nova. Es proposen diferents recorreguts, de 300 metres
per als nens i nenes de 3 a 5 anys, de 500 metres per
als menuts de 6 a 8 anys i d’un quilòmetre per a edats
compreses entre els 9 i 12 anys.
Mitja hora més tard, de la plaça en surten la caminada, de
7,4 quilòmetres, i la cursa, d’11,7 quilòmetres, en ascens
en direcció a la cinglera del Far fins a Sant Pere Sacosta, on toca tornar a baixar. Aquesta cursa dona premis
als tres primers classificats masculins i les tres primeres
classificades, al primer corredor local i la primera dona
del poble. A més, a mig recorregut, l’home i la dona més
valents tenen l’oportunitat d’acceptar el repte de baixar
un pernil fins a la meta i endur-se’l de premi.
Un dia després, el 29 de desembre al matí, té lloc la Sant
Silvestre de Montagut, organitzada per Terra Aspra. La
prova té l’al·licient dels bells i durs paisatges de l’Alta Garrotxa. Recorre una distància de 3,5 quilòmetres, 10 si
s’opta per la modalitat en BTT. El recorregut enllaçarà,
com l’any passat, Montagut i la muntanya del Cós, si bé
amb alguna variant.
La del barri olotí de Sant Roc s’organitza des del 2016. Se
celebra el 31 de desembre amb sortida a les 4 de la tarda
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Cursa de Sant Silvestre de Les Planes d'Hostoles

i cinc quilòmetres de recorrecgut. Per ser a Olot i dur-se a
terme l’últim dia de l’any, en aquesta edició rebrà, com va
rebre l’any passat, la visita de l’Home dels Nassos del CIT,
per tal d’animar als participants. El guanyador es premia
amb una paleta ibèrica i per a tots els participants, al final
de la cursa espera un berenar amb olivada.
Múltiples disciplines al Nadal Esportiu
Olot torna a acollir aquestes dates el Nadal Esportiu per
a nens i nenes de 4 a 11 anys. Se celebra durant quatre
dies: el 30 i el 31 de desembre i el 2 i 3 de gener, de 9
del matí a la 1 de la tarda, amb un preu general de 38
euros, si bé hi ha descomptes previstos amb el carnet
IEM o per a fills de famílies nombroses o monoparentals. Aquest any, es proposa un casal multiesportiu, en
què els grups no es faran per disciplines sinó per edats, i
es podran provar un munt d’esports: des d’hoquei, vòlei,
patinatge... Les activitats es coordinaran en funció del

EL NADAL A LA GARROTXA
ACTIVITATS ESPORTIVES

grup i l’edat. El punt de trobada és el Pavelló Muncipal
d’Esports de la ciutat. Els interessats poden inscriure-s’hi
fins al 15 de desembre.

culí, i el 28 s’ha reservat per a les categories infantils. A la
pàgina web de les entitats organitzadores es pot trobar
tota la informació i com es pot fer per inscriure-s’hi.

El primer torneig de bàsquet nadalenc
El Club Bàsquet Olot, l’escola Pia i diversos amants
d’aquest esport han anunciat que enguany se celebrarà
el “primer torneig de bàsquet nadalenc de la ciutat” per
als més joves, que han anomenat Torneig dels Volcans.
S’ha previst el 27 de desembre com el dia que se celebraran els torneigs de les categories cadet femení i mas-

I a la plaça Major, la pista de gel
A Olot, com és habitual des de fa alguns anys, després
del Festival VEUS i la Fira del Pessebre del Pont de la Puríssima, la plaça Major queda llesta perquè s’hi instal·li
la pista de gel de Nadal a la ciutat, un lloc on passar una
bona estona mentre es fa esport. S’hi podrà practicar
esquí sobre gel del 13 de desembre al 7 de gener.
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La Nadala de
Montserrat Ventura
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Sopar + ball: 45€
Menú infantil fins a
12 anys: 20€
Sopar per colles
Entrada ball: 10€
anticipada | 15€
taquilla

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
www.lesplanes.cat

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/capdany2019
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ELS PATGES REIALS

Els campaments de
Ses Majestats d’Orient
a la Garrotxa
INDRETS PLENS DE CREATIVITAT I D’IMAGINACIÓ
PER ALS MÉS PETITS DE LA COMARCA

Després d’un llarg viatge des de l’Orient és d’esperar que
el seguici de Ses Majestats facin parada a diversos municipis de la comarca, tot descansant per a la dura jornada
que els hi espera la nit de Reis.
Aquest any en farà ja tres que Ses Majestats els reis
d’Orient munten el seu campament a la Vall d’en Bas
amb l’ajuda de l’Associació de Mares Unides Modernes,
les MUM’s d’en Bas. Ses Majestats munten el seu campament el 3 de gener als jardins del Prat d’en Bas, un espai
que s’omple de llums, d’espelmes i de màgia però també
de les cares d’il·lusió dels més petits del municipi. Dins
el campament, però, no només hi ha Ses Majestats i el
carter reial, també hi ha personatges tan diversos com
els patges que recullen els xumets dels que ja no són tan
petits; les cuineres que alimenten la panxa; la Fada de
l’arbre dels desitjos, un arbre on poder escriure allò que
més desitgem i allò que ens fa tan feliços; els carboners,
que ens descobreixen any rere any perquè el carbó dels
reis, curiosament, és dolç, i en Fumera, un personatge
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que vigila a tots els nens i nenes de la vall i explica tot el
que han estat fent durant l’any als Reis d’Orient.
Un altre dels campaments més espectaculars de la
comarca és el de la vila comtal de Besalú. Envoltats
d’aquest ambient medieval que caracteritza el municipi, centenars d’infants porten les seves cartes a Can
Llaudes, una casa senyorial del segle XII. Gràcies a la
col·laboració del grup de teatre Excalibur, entre objectes misteriosos els infants visiten el recinte i els patges
els expliquen històries i aventures. Els carters reials els
esperen per rebre’ls i escoltar les seves peticions, que
posteriorment seran traslladades a Ses Majestats.

EL NADAL A LA GARROTXA
PATGES REIALS

Agenda dels Patges Reials als pobles
DISSABTE 28 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
17.30 Rebuda del Patge Reial.
Església Vella
Les Planes d'Hostoles
11h-13h Visita i recollida de
cartes del Carter Reial. Parc
DIJOUS 2 – DISSABTE 4 DE
GENER
Olot
18h – 21h Campament Reial.
Plaça Clarà
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
Sant Joan les Fonts
17h-19h Campament Reial.
Plaça de l’ajuntament
DIJOUS 2 DE GENER
Besalú
17h Campament Reial. Can
Llaudes

DIVENDRES 3 DE GENER
Besalú
17h Campament Reial.
Can Llaudes

Les Preses
18h Sortida del
Carter Reial des del
Centre Cultural fins al
campament Reial.

Sant Jaume de Llierca
17.30 - Arribada
del Patge Reial, xocolatada i
taller de fanalets.
Centre Cívic.

Tortellà
18h Arribada del
Patge Reial

La Vall d’en Bas
17.30 Campament Reial
de les Mum's.
Jardins del Prat d'en Bas

Maià de Montcal
12h Patge Reial.
Plaça de l’Hort d’en Patllari

DISSABTE 4 DE GENER
Besalú
15h Visita dels
patges reials.
Centre de serveis Edat3

DIUMENGE 5 DE GENER

Riudaura
19h Patge Reial
Sant Feliu de Pallerols
18h Campament Reial
amb berenar de coca
i xocolata.
Plaça El Firal
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CAMPAMENT REIAL D'OLOT

Dies màgics dins el
Campament Reial d'Olot
A L’ESPERA DE L’ARRIBADA DELS REIS MAGS, ELS NENS
I NENES VISITEN EL CAMPAMENT PER CONÈIXER ELS
ACOMPANYANTS DE SES MAJESTATS

Il·lusió i nervis per entregar la carta de desitjos als carters reials, però no sense abans passar pel campament
que s’instal·la a la Plaça Clarà d’Olot i on els més petits poden conèixer alguns dels personatges del seguici reial, com l’home del temps, els cuiners, la Dolça, la
caramelera o el carboner. En un ambient màgic que no
deixa indiferent a ningú, són vint minuts de recorregut
on el temps es para i l’essència dels Reis Mags és present per tots els racons, anunciant que pocs dies més
tard apareixeran a la cavalcada i entregaran durant
aquella mateixa nit tots els regals casa per casa.
Són tres dies i milers els assistents que any rere any
no volen perdre’s l’oportunitat de conèixer i parlar
amb els personatges que acompanyen als Reis Mags
durant la seva travessa, a banda d’acudir als diversos
tallers que es duen a terme al mateix espai quan el
campament és tancat i els acompanyants dels reis
descansen; manualitats de tot tipus per tal de rebre
Ses Majestats de la manera més original possible durant la cavalcada.
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Foto: Manel Serra

Per tal d’evitar llargues cues d’espera per conèixer
als acompanyants dels reis i passar una estona immillorable dins el campament, l’any passat ja es va
posar en marxa un nou mètode d’entrada que continuarà aquest any. S’entrarà per torns i serà necessari
recollir un tiquet prèviament per accedir-hi, de manera que un cop es tingui l’entrada, no caldrà fer cua
sigui quin sigui el torn escollit.

NOVETATS
PER TAL DE
MILLORAR
L’EXPERIÈNCIA
Aquest any, tot
i que el muntatge i el recorregut
són pràcticament
iguals que l’any
passat, s’ha incorporat la figura del
mag. En edicions
anteriors
aquest
personatge comptava
amb
una
tenda pròpia i un
diàleg, però es va
decidir substituir-lo
per l’encarregat del
temps. De manera que enguany tornarà a estar
present al Campament Reial per rebre als assistents, de la mateixa manera que també hi serà a
la cavalcada. Una de les altres novetats és que es
modificaran les línies de diàleg; els més petits podran conèixer als personatges i aquests els oferiran una experiència millorada dins el campament.

Foto: Manel Serra

Foto: Manel Serra
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CArta a Ses Majestats els Tres Reis Mags d'Orient

TÍTOL APARTAT
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EL NADAL A LA GARROTXA
LA CAVALCADA A OLOT

Ses Majestats tornaran a
passejar pel Firal d’Olot
S’INCORPOREN ALGUNES NOVETATS DURANT LA
CAVALCADA PERQUÈ ELS INFANTS GAUDEIXIN MÉS
QUE MAI

Segurament és un dels esdeveniments més esperats
durant el Nadal tant per petits com grans, tot i que
també significa el punt i final de les festes. Els nervis
i la il·lusió són ben palpables en l’ambient durant els
moments previs a l’arribada dels Reis Mags. Després
de la travessia per arribar fins la ciutat, Ses Majestats
pugen damunt els trons per començar el recorregut
per la capital garrotxina i saludar als menuts que
els esperen emocionats i sorpresos entre fanalets i
llums de tots colors.
Acompanyats dels patges reials i tot el seguici de personatges que ja han estat presents durant els dies
previs a la cavalcada dins el campament que s’ins-

tal·la a la Plaça Clarà, els reis saluden als més petits i
la comitiva dona caramels en senyal d’agraïment per
esperar la seva arribada. Aquest any s’han incorporat algunes novetats per tal que tothom
pugui gaudir millor de l’experiència. Alguns dels personatges del seguici reial
ja van estrenar carrossa durant l’edició
anterior i el cuiner no podia ser menys, de manera que aquest any és el seu
torn i recorrerà els carrers de la ciutat
damunt un tron renovat. L’organització
també ha decidit redistribuir l’aparició
dels patges.
La novetat més destacada d’enguany,
però, serà a l’últim tram del recorregut.
Ha arribat a orelles dels Catòlics, entitat organitzadora de la cavalcada des
de fa més de 70 anys, que els olotins i
olotines enyoren l’arribada a peu dels

Foto: Enric Carré
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La màgia,
als ulls de cada nen

Reis Mags, així que aquest any s’incorpora de nou la
caminada des de l’entrada del Firal per tal que Ses
Majestats puguin saludar a tothom de més a prop i
la interacció amb els assistents sigui molt més fluïda. Els infants podran saludar-los durant tot l’itinerari pel Firal.

Arriben des de la llunyania; són esperats
per tots, i la llum que els acompanya acostuma a convertir el 5 de gener en una de
les nits més especials de l'any. Les cavalcades dels Reis Mags es multipliquen
a gairebé tots els pobles de la Garrotxa
perquè ningú es quedi sense viure la seva
màgia, la que porta a cada municipi un espectacle de colors. Quan cau la fosca del
dia 5 del nou any, grans i petits surten al
carrer, per viure en comunitat la il·lusió
d'un moment únic, on els nens queden
bocabadats i els més grans tornen per
uns instants als records més emocionants
de la seva vida. L'arribada dels Reis Mags
és especial a cada poble, on el més important no és el regal que et puguin donar,
sinó haver pogut compartir amb els veïns
les rialles innates que tothom ofereix en
aquest dia.
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RECEPTA DE NADAL

Recepta de
Pollastre farcit de Nadal
Foto: quederecetas.es

INGREDIENTS

1 pollastre de pagès desossat
Sal
Pebre
Aigua
Un raig de conyac
Sagí
Cordill

PER AL FARCIT

500g de carn picada de porc ibèric
150g de cansalada de sal i pebre picada
50g d'orellanes
50g de prunes
50g de pinyons
50g d’escalunyes

PER A LA BRESA (verdures per donar-li gust):
Ceba
Pastanaga
Tomàquet
Una fulla de llorer
Una cabeça d'alls
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1. Per començar, posem el pollastre sobre una superfície plana
i el salpebrem pels dos costats, mentre escalfem el forn a 200º.
2. Posem els fruits secs a estovar en un got amb vi ranci.
3. Bullim les escalunyes i tallem la verdura en juliana per a
la bresa.
4. En un bol, barregem la carn picada amb la cansalada, la fruita seca i les escalunyes amb sal i pebre.
5. Estenem el farcit sobre el pollastre i el cosim amb cordill de
rostir.
6. Un cop cosit, posem el pollastre en una safata per al forn i
l'untem amb sagí.
7. Al voltant, hi afegim la verdura, la cabeça d'alls i una mica
de llorer.
8. Posem el pollastre al forn i el deixem coure una hora per
cada quilo de pes.
9. Durant la cocció anirem afegint aigua i un raig de conyac fins
que quedi ros. També anirem remenant la bresa vigilant que
no es cremi i la traurem abans si ja està cuita.
10. Un cop cuit el pollastre, traurem els fils de rostir i el
tallarem a rodelles per servir.

EL NADAL A LA GARROTXA
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QUINES

Quina canya de quina!
LA QUINA DE L'AGRUPACIÓ ESPORTIVA LA CANYA
ÉS UNA DE LES ACTIVITATS MÉS ESPERADES DEL
NUCLI VEÏNAL

La Canya és un poble petit i molt característic per la seva
peculiar divisió en tres municipis: Olot, Sant Joan les Fonts
i la Vall de Bianya. Aquesta separació, però, és potser
el que ha fet que la força dels veïns i les entitats de la
Canya es faci notar a la comarca: la seva festa, el peculiar
San Fermín que organitzen o la quina multitudinària de
Nadal en són tres
bons exemples.
Els seus premis l'han
Aquesta darrera
convertit en un
activitat
és
esdeveniment
probablement
comarcal multitudinari la més esperada
i diferenciat
pels veïns al Nadal.
Organitzada per
l'Agrupació Esportiva La Canya fa anys que l'entitat
rema per aconseguir un calaix notable per tal de poder
sufragar els costos de la dotzena d'equips amb què
compta el club.
L'esforç per aconseguir millors premis cada nova edició
ha convertit la quina en un referent a la Garrotxa. Tal i
com explica Josep Pujol, un dels seus organitzadors, la
recompensa arriba al redoblar la seva aposta: "Vam ser la
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primera quina que va decidir fer un llistat de tots els premis
possibles per als guanyadors. Tothom feia quines amb
regals tancats, però nosaltres vam donar la possibilitat que
el premiat escollís què es volia endur a casa".

EL NADAL A LA GARROTXA
QUINES

diverses opcions. La junta calcula que el guanyador de
la quina grossa pot arribar a escollir entre 60 premis
diferents. La clau, segons Pujol, és arribar a un acord
amb el proveïdor per tal de pagar posteriorment el
regal que et toca del sorteig.
Però una quina així també ha de comptar amb altres
factors: l'acte l'organitzen una vintena de voluntaris
relacionats amb el club de futbol i la barra l'ajuden a
portar els membres de la colla Carnavàlia. No només
això; disposen de dos cantadors amb prou salsa com
perquè la gent s'ho passi d'allò més bé: "Uns cantadors
dolents
et
poden arruïnar
La Canya omple cada una una quina, cal
que tot el públic
de les cinc sessions que
tingui
ganes
organitza amb prop de
de
quedar-se
300 persones per quina
tota l'estona a
la taula per fer
ambient", afirma Pujol. I amb aquest ambient humà de
Nadal, amb les cabòries i supersticions sobre la sort de
cadascú, és quan surten les rialles i el principal premi
amb el qual se'n va la gent cap a casa. En Josep Pujol
n'és un bon exemple: "Fixa't en mi, o millor dit en la
meva filla: ajudava a la quina i un noi anava explicant
a tothom que els cartons li duien mala sort i que no
aconseguia res. Al final, el regal se'l van fer mútuament,
i ara són parella." I és que mai saps on et pot tocar el
premi gros, malgrat que a la Canya en tinguis moltes
possibilitats.

Diputació de Girona / Oﬁcina de Difusió

El sistema ha tingut èxit i
actualment la Canya omple
cada una de les cinc sessions
que organitza amb prop de
300 persones per quina. Qui
vol aconseguir un seient,
necessita anar ben d'hora
cap a la sala de la Cooperativa
abans que comenci la sessió a
les 5 de la tarda. Però el pas
a la nova estructura no va ser
senzill, segons Pujol: "Vaig
proposar el nou sistema ara
farà uns anys i tothom em
deia que les quines no podien
funcionar d'aquesta manera,
però al final la resta de la junta
va confiar en el meu criteri
i vam tirar endavant el nou
sistema de premiats. Així va
començar l'èxit de les quines
de la Canya".
D’aquesta
manera
els
assistents
poden
escollir
entre una quinzena mínima
de premis a cada quina,
des d'electrodomèstics de tota mena, vols amb globus,
escapades de viatge a tot l'Estat o Andorra, entrades per
esdeveniments esportius i culturals, embotits selectes
o àpats als millors restaurants de Catalunya entre les

Els productes amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent us porten
a la taula l’excel·lència d’aquesta terra i de la feina ben feta dels seus productors.
Consulteu-los al web www.gironaexcellent.cat.
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AGENDA DE QUINES

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
Santa Pau
21.30 Quina dels Marxosos.
Centre Cívic
DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
16h Quina solidària per la
Marató Casal de la Gent
Gran. Centre Cívic
17h Quina solidària Marató
Club Natació Castellfollit.
Local de la piscina
Sant Joan les Fonts
19h Quina solidària Marató
TV3 dels Colats. Pavelló
DISSABTE 21 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
18h - Quina de la Unió
Esportiva Castellfollit.
Centre Cívic
Montagut i Oix
Quina de la Penya Esportiva
Montagut. Casal Social
DIJOUS 24 DE DESEMBRE
Beuda
Quina a Beuda
DIMECRES 25 DE DESEMBRE
Besalú
18h Quina del
Club Esportiu Besalú.
Pavelló de l’U d’octubre de 2017

Olot
18h Quina de l’Associació de
Veïns de les Fonts.
Casal
18h Quina Casa Cultural
d'Andalusia. Local associació

Sant Aniol de Finestres
19h Gran Quina de Nadal.
Local social Sant Esteve de
Llémena
Sant Feliu de Pallerols
18h Quina de Nadal
(Organitza UE Hostoles).
Sala de Ca les Hermanes
Sant Jaume de Llierca
18h Quina del CF Sant Jaume
de Llierca. Centre Cívic

Olot
20h Quina del barri de
Bonavista.
Casal de Bonavista

Santa Pau
Quina de l’AMIPA de l’Escola
Joan Maragall. Centre Cívic

Les Preses
17h Quina Centre Cultural Les
Preses
20h Quina Local Social Bosc
de Tosca

Tortellà
18h Quina. Casino
La Vall d'en Bas
18h Quina al local social dels

Riudaura
18h Gran Quina de Nadal
Associació Varregassos.
Centre Cívic

Hostalets
21.30 Gran Quina Nadal a S
t. Esteve d'en Bas. Can Tista
DIJOUS 26 DESEMBRE

Sant Feliu de Pallerols
18h Quina de Nadal
(Organitza UE Hostoles). Sala
de Ca les Hermanes

Argelaguer
18h Quina ADF i AMPA
Escola Montpalau d’Argelaguer
Begudà
18h Quina de la Comissió de
Festes. Les Escoles

Castellfollit de la Roca
19h Quina del Club Natació
Castellfollit. Centre Cívic
La Canya
17.30 Quina de l’AE La Canya.
Sala Cooperativa

La Canya
17.30 Quina A E La Canya.
Sala Cooperativa

Les Planes d'Hostoles
18h Quina Club de Futbol
Les Planes. Sala Polivalent

Les Planes d'Hostoles
18h Quina Club de Futbol
Les Planes.
Sala Polivalent

Olot
19h Quina Casa Cultural
d'Andalusia. Local associació

Les Preses
18h Quina
Local Social Bosc de Tosca
Maià de Montcal
Quina del casal.
Casal del Poble

Tortellà
18.30 Els Pastorets. Casino
DISSABTE 28 DE DESEMBRE

Sant Joan les Fonts
19h Quina CP Santjoanenc.
Pavelló

Besalú
18h Quina del Centre d’Esplai
Sant Vicenç. Pavelló de l’U
d’octubre de 2017

Les Preses
18h Quina
Local Social Bosc de Tosca

Santa Pau
Quina del Club Poliesportiu.
Can Blanc

Tortellà
18h Quina. Casino
Vall de Bianya
18h Quina Colla gegantera
de Bianya.
Centre Cívic de Bianya
DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
Besalú
18h Quina de la Venerable
Congregació de la Mare de
Déu dels Dolors de Besalú.
Pavelló de l’U d’octubre de 2017
La Canya
17.30 Quina AE La Canya.
Sala Cooperativa
DIMECRES 1 DE GENER
Argelaguer
18 h Quina ADF i AMPA
Escola Montpalau d’Argelaguer

Besalú
18h Quina del Club Esportiu
Besalú.
Pavelló de l’U d’octubre de 2017
Castellfollit de la Roca
19h Quina del Club Natació
Castellfollit. Centre Cívic
La Canya
17.30 Quina AE La Canya.
Sala Cooperativa
Olot
18h Quina Casa Cultural
d'Andalusia.
Local associació
Sant Jaume de Llierca
18h Quina del
CF Sant Jaume de Llierca.
Centre Cívic
DISSABTE 4 DE GENER
Sant Feliu de Pallerols
18h Quina de Nadal
(Organitza UE Hostoles).
Sala de Ca les Hermanes
La Vall d’en Bas
21.30 Gran Quina de Nadal a
Sant Esteve d'en Bas.
Can Tista
DIUMENGE 5 DE GENER
Maià de Montcal
Quina de Reis. Escoles
Municipals
DILLUNS 6 DE GENER
Besalú
18h Quina del Grup de
Joves de Besalú.
Pavelló de l’U d’octubre de 2017
Les Planes d'Hostoles
18h Quina Club de Futbol Les
Planes. Sala Polivalent
Olot
18h Quina Casa Cultural
d'Andalusia. Local associació
Sant Jaume de Llierca
18h Quina del CF Sant Jaume
de Llierca. Centre Cívic
Tortellà
18h Quina. Casino

EL

CLUBNATACIÓOLOT
US DESITJA UNES BONES FESTES
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DE TOT BOSCH
FERRETERIA
IA
MÉS...

COMPLEMENTS PER A LA LLAR
Regals i molt més
AGROBOSCH
Venta i elaboració de pinsos,
Fusta tractada,
llistons... Adobs, plàstic etc.

BOTIGA ONLINE

SUBMINISTRAMENT INDUSTRIAL
ELECTRODOMÈSTICS
DE TOT BOSCH

20€ de dte. extra
per la compra
d’electrodomèstics
a més dels descomptes de campaña de nadal

Visiteu la botiga online a www.detotbosch.com Trieu, encarregueu i passeu a recollir

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

EL NADAL A LA GARROTXA
AGENDA CAVALCADA REIAL

Agenda 5 de gener
ELS REIS ALS POBLES DE LA GARROTXA

Argelaguer

19h Cavalcada. Sant Damàs
Besalú

18h Arribada Cavalcada. Pont Vell
Beuda

18.30 Cavalcada a Segueró
Castellfollit de la Roca

18.30 Cavalcada dels Reis Mags
d'Orient. Final al Campament Reial
de Plaça Catalunya

Maià de Montcal

19.15 Arribada dels reis a Maià

Les Planes d'Hostoles

Santa Pau

Les Preses

Tortellà

18h Gran Cavalcada de Reis
Sortida El Jonquer
19h Cavalcada de Reis
Plaça Major
Riudaura

19h Rebuda al poble dels Reis
Mags d'Orient.
Sant Feliu de Pallerols

19h Cavalcada de Reis.
Avinguda Vall d’Hostoles
Sant Jaume de Llierca

Mieres

19.30 Cavalcada de Reis.
Aparcament entrada del poble

19h - Cavalcada de Reis amb la
col·laboració de l'Espai Jove El Fil
Carrer Major

Montagut i Oix

Sant Joan les Fonts

19h Cavalcada reial
Camp de futbol
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18h Visita reial Torreblanca
18.30 Cavalcada de Reis
Carrer Sant Antoni

19h Cavalcada de Reis.
Carrer Major
18.30 - Cavalcada de reis
Vall de Bianya

18h Arribada dels Reis Mags.
Centre Cívic Bianya
20h Arribada dels Reis Mags.
Sala Cooperativa de La Canya
La Vall d'en Bas

18.30 Cavalcada Reial
Sant Esteve d'en Bas

19.30 Cavalcada Reial
Hostalets d'en Bas

19.30 Rebuda dels Reis a
l’Església de Sant Vicenç

EL NADAL A LA GARROTXA
AGENDA DEL NADAL A LA GARROTXA

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
Vall de Bianya
10.30 Missa a Sant Martí de
Capsec.
Església St. Martí
11h Concert de Nadal a càrrec del
Cor Cambra de Girona i esmorzar.
Església St. Martí
DILLUNS 2 DE DESEMBRE
Les Planes d'Hostoles
18h Taller de màgia.
Sala entitats La Cooperativa
Olot
18h Hora del conte: La nit de les
Nadalines. Biblioteca Marià Vayreda
DIMARTS 3 DE DESEMBRE
Maià de Montcal
17.30 Taller de Manualitats
nadalenques (Patchwork)
DIMECRES 4 DE DESEMBRE
Montagut i Oix
Balls de saló. Casal de Montagut
DIJOUS 5 DE DESEMBRE
Les Planes d'Hostoles
20h Encesa llums Nadal i
inauguració Mostra Pessebres.
Escales església
Olot
19h Festival Veus. Miniconcert
Coral Associació Gent Gran.
Pati Antic Hospital
20.30 Festival Veus. Concert Les
Brünettes. Teatre Principal Olot

23.30 Festival Veus.
Concert The Tribulettes. Sala el
Torín
DIVENDRES 6 DESEMBRE
Argelaguer
17:30 Festa Sant Damas. Repic de
campanes. Església
17:45 Inauguració exposició
fotogràfica ‘Anacronismes’, de Pep
Iglesias. Santa Anna
19:30 Exhibició CPA Olot. Pavelló
Les Planes d'Hostoles
12h Festa anual de la Llar de
Jubilats. Missa cantada, dinar
popular i ball
Montagut i Oix
Balls de saló. Casal de Montagut
Olot
10h-21h Nadal Km O. Plaça Major
10h-21h Mercat d’artesans
pessebristes. Plaça d’Esteve Ferrer
10h-21h Mercat de Nadal i
d’artesania. De la plaça Major a la
plaça del Carme
11h-14h Carpa d’activitats familiars
a càrrec de la companyia Ortiga.
Plaça del Carme
12h Contacontes ‘Aigua’, Carpa
d’activitats familiars. Plaça del
Carme
12h-14h i 16h-18h Festival Veus.
Beat Voices. Centre de la ciutat
16h-20h Carpa d’activitats familiars
a càrrec de la companyia Ortiga.
Plaça del Carme
18h Festival Veus. Primera Nadala
de l'Any amb Elena Gadel. Firal Petit
18h Taller 4 cartrons, Carpa
d’activitats familiars. Plaça del
Carme
19h Festival Veus. Miniconcert

Gospel Cor Garrotxa. Pati Antic
Hospital
20.30 Festival Veus. Concert
Humanophones. Teatre Principal
23.30 Festival Veus. BCN Soul
Choir. Sala el Torín
Santa Pau
19h Pessebre Vivent
La Vall d'en Bas
Tot el dia - Fira de Sant Nicolau.
El Mallol
07.30 Sortida de la XXV caminada
GECA i 3a Caminada 900 anys
Parròquia St Esteve. Can Tista
11h i 17h Fira Sant Nicolau.
Projecció documental “50 anys de
la Vall d’en Bas”. Can Trona
12h Fira Sant Nicolau. Pregó a
càrrec de Montse Bassa
12.30 Fira Sant Nicolau.
Conferència de Meritxell Martín
Pardo, tècnica Smithsonian.
Església Sant Bartomeu
13h Fira Sant Nicolau. Espectacle
'Nothing de nothing' Toti Toronell i
Pere Hosta. Plaça Major
16.15 Fira Sant Nicolau. Espectacle
participatiu musical itinerant
“Ressons que ballen". Plaça Major
18.15 Fira Sant Nicolau. Cercavila i
ball de la Bruixa Estruga Maigarda
19h Fira de Sant Nicolau. Mapping
i cloenda
Vall de Bianya
19h Obertura llums de Nadal. La
Canya, Hostalnou i Llocalou
DISSABTE 7 DE DESEMBRE
Argelaguer
10h Caminada Naturalista
17h Espectacle ‘Escargots’, de Toti
Toronell

22h Concert a càrrec de Reisal,
amb Martí Reig i Tura Sala. Sala
del Casal
Olot
10h-21h Nadal Km 0. Plaça Major
10h-21h Mercat d’artesans
pessebristes. Plaça d’Esteve Ferrer
10h-21h Mercat de Nadal i
d’artesania. De la plaça Major a la
plaça del Carme
12h Festival Veus. Miniconcert La
Quarta Paret. Escales Sant Esteve
12h Taller 4 cartrons, Carpa
d’activitats familiars. Plaça del
Carme
16h-20h Carpa d’activitats familiars
a càrrec de la companyia Ortiga.
Plaça del Carme
17h Cercavila Gegantó Tió. Sortida
davant de St. Esteve i arribada a la
plaça del Carme
18h Contacontes ‘Les terres de
l’àvia’, Carpa d’activitats familiars.
Plaça del Carme
18h Festival Veus. Miniconcert Cor
Kora. Plaça Major
18.30 Festival Veus. Miniconcert
Corfeó Ensemble Vocal. Plaça Major
19h Festival Veus. Miniconcert
Cantabile Cor de Cambra. Pati Antic
Hospital
20.30 Festival Veus. Concert
Accent. Teatre Principal Olot
23.30 Festival Veus. Dómisol
Sisters. Sala el Torín
Santa Pau
19h Pessebre Vivent
DIUMENGE 8 DESEMBRE
Argelaguer
9h Esmorzar geganter de la Festa
de Sant Damas.
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11h Missa cantada amb la cobla
‘Foment del Montgrí’. Església
12h Cercavila i ballada dels
gegants.
13h Sardana vermut amb la cobla
‘Forment del Montgrí’
19h Teatre a càrrec de la
companyia ‘Improshow’. Sala del
Casal
Les Planes d'Hostoles
8h Sortida a Sant Pere Sacosta per
portar el pessebre. Plaça Nova
Montagut i Oix
Balls de saló. Casal de Montagut
Olot
10h - 14h. Nadal Km 0. Plaça Major
10h - 14h Mercat d’artesans
pessebristes. Plaça d’Esteve Ferrer
10h - 14h Mercat de Nadal i
d’artesania. De la plaça Major a la
plaça del Carme
10h - 14h Carpa d’activitats
familiars a càrrec de la companyia
Ortiga. Plaça del Carme
12h Festival Veus. Concert Xiula.
Firal Petit
Vall de Bianya
10.30 Missa de Festa de la
Puríssima a Sant Pere Despuig
amb esmorzar. Església
DIMARTS 10 DE DESEMBRE
Maià de Montcal
17.30 Taller de manualitats
Nadalenques (Feltre)
DIMECRES 11 DE DESEMBRE
Les Planes d'Hostoles
17.30 Taller Farmaciola Natural
"Les llavors i les espècies". Sala
Entitats La Cooperativa
Montagut i Oix
Balls de saló. Casal de Montagut
Sant Joan les Fonts
10.30 Missa de Nadal. Residència
Torreblanca
DIVENDRES 13 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
19h - Entrega de premis del
Concurs de Nadales, inauguració
de l'exposició i muntatge del
pessebre popular. Església Vella
Sant Aniol de Finestres
12h Aplec de Santa Llúcia
Sant Jaume de Llierca
13.30 - Dinar de Santa Llúcia del
Casal de la Gent Gran. Centre Cívic
Sant Joan les Fonts
20.30 Tast de torrons. Castell de
Juvinyà
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DISSABTE 14 DE DESEMBRE
Argelaguer
Cursa BTT d’Orientació
organitzada per ‘Gastant Keks’
Castellfollit de la Roca
20h Playback solidari Grup la Clau.
Centre Cívic
Les Preses
10h Taller al parc de Pedra Tosca
Montagut i Oix
Festa 'La Gran Jarana' de la Penya
Esportiva Montagut.
Casal de Montagut
Olot
11h – 13h Postals de Nadal. Taller
per a tota la família. Museu dels
Sants
Sant Feliu de Pallerols
Fira de Santa Llúcia. Durant tot
el dia
Sant Jaume de Llierca
11h - Conte de Nadal i taller. Plaça
Major
19h - Inauguració Mostra de
Pessebres a càrrec de Miquel
Gironès. Sala de plens de
l'Ajuntament
Sant Joan les Fonts
14h Dinar de Nadal. Casal d’Avis
16.30 Caliu Nadalenc. Plaça Major
Vall de Bianya
11h-12.30. Màster Class de Ioga
amb Núria Castelló per La Marató
de TV3. Hostalnou de Bianya
20.30 Sopar per La Marató de TV3
i sorteig de diferents lots. Centre
Cívic de Bianya
La Vall d'en Bas
18h Xocolatada, encesa de llums i
cantada de nadales per La Marató
(Plaça Major de Sant Esteve)
DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
Beuda
Fins la candelera. Mostra del
pessebre monumental de Palera.
Sant Sepulcre
Les Planes d'Hostoles
10h Jornada solidària per La
Marató i dinar popular
Maià de Montcal
Caminada per la Marató
Montagut i Oix
Cagatió i acte solidari amb La
Marató de TV3. Plaça de l'església
Balls de saló. Casal de Montagut
Riudaura
18h Presentació llibre de Xavier
Pallàs: "Campanes i campanars
de la Garrotxa", 100 anys de les
campanes de Riudaura. Local
Social

Sant Feliu de Pallerols
Fira de Santa Llúcia. Durant tot
el dia
Sant Jaume de Llierca
Caminada Popular per la Marató
de TV3 de ZIU Arquers Vall del
Llierca i Mitral
18h - Sessió de Ball amb els Amics
del Centre Cívic.
Centre Cívic
Sant Joan les Fonts
17h Festa de Nadal. Pavelló
Tortellà
Activitat benèfica amb la Marató
de TV3. P
laça del Mercat i Casino
Vall de Bianya
9h Inscripcions Caminada
Solidària Marató de TV3. Centre
Cívic Bianya
10h Sortida Caminada Solidària
Marató de TV3.
Centre Cívic Bianya
DILLUNS 16 DE DESEMBRE
Olot
18h Hora del conte: Contes de
Nadal. Biblioteca Marià Vayreda
Sant Jaume de Llierca
17h - Taller interactiu 'Màquines al
poder' de l'Espai el Fil.
Sala Talena.
DIMARTS 17 DE DESEMBRE
Maià de Montcal
17.30 Taller de Manualitats
Nadalenques (Feltre)
DIMECRES 18 DE DESEMBRE
Les Planes d'Hostoles
17.30 Taller jocs de taula i de rol.
Sala Entitats La Cooperativa
Montagut i Oix
Balls de saló. Casal de Montagut
Sant Jaume de Llierca
19h - Xerrada 'La sexualitat amb
infants', a càrrec d'Anna Sàlvia i
organitzada per l'AMIPA
Les Escomes. Centre Cívic
DIJOUS 19 DE DESEMBRE
Les Planes d'Hostoles
19h Club de lectura "Totes les
estacions de França". Biblioteca
Maria de Jonquers
Mieres
16h Festa de Nadal de l’Escola
Finestres de Mieres. Escola
Finestres

Sant Jaume de Llierca
15.15 - Festa de Nadal de l'Escola
Les Escomes i l'AMIPA. Centre Cívic
Sant Joan les Fonts
17.30 Rifa de Nadal. Casal d’Avis
DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
Argelaguer
A la tarda. Pastorets a càrrec
dels nens i nenes de l’escola
Montpalau
Les Planes d'Hostoles
19.30 Festa de Nadal Escola Sant
Cristòfol. Pastorets Nyerros,
actuacions i servei de bar
DISSABTE 21 DE DESEMBRE
Argelaguer
Al vespre. Baixada de torxes del
Guilar i l’home d’escorça
Les Planes d'Hostoles
19h 41è Concert de Nadal.
Església de Sant Cristòfol
Les Preses
11.30 Hora del conte i taller de
fanalets
Maià de Montcal
16h Cagatió.
Plaça de l’Hort d’en Patllari
Olot
19h Els Pastorets d’Olot amb
música en directe.
Orfeó Popular Olotí
Sant Joan les Fonts
19h Teatre, representació del
‘Poema de Nadal’ a càrrec del
Centre Catòlic d’Olot.
Centre Sociocultural
La Vall d'en Bas
11.15 i 12.15 Taller 'Dibuixem un
somni' amb Lola Solanilla. Can
Trona
18h Sant Esteve d'en Bas. Cagada
del tió amb regals i xocolatada
DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
16.30 Taller infantil i Cagada del
Tió Popular. Plaça Catalunya
Les Planes d'Hostoles
10.30 Gran cagada del Tió. Plaça
del Jonquer
Montagut i Oix
Balls de saló. Casal de Montagut
Olot
18h Pessebre Vivent de Sant Roc.
Fonts de Sant Roc
18h Concert de Nadal de les
corals olotines. Església del Sagrat
Cor (Caputxins)
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17h Gran cagada del tió de l’ACO.
Capdamunt del Firal
18h Subhasta de Nadal. L’Àmbit –
Espai d’Art
19h Els Pastorets d’Olot amb
música en directe. Orfeó Popular
Olotí
Sant Joan les Fonts
18h Concert de Nadal a càrrec
de l’Orquestra de Cambra de
l’Escola de Música de Sant Feliu de
Guíxols. Monestir romànic
Tortellà
16h - Cagatió.
Plaça del Mercat
DILLUNS 23 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
Durant tot el dia Parc de Nadal
dels Basàltiks. Centre Civic
Sant Jaume de Llierca
18h - Cagada del Tió. Centre Cívic
La Vall d'en Bas
16h-19h Parc de Nadal. Pavelló
Sant Esteve d'en Bas
DIMARTS 24 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
22h - Cantada de Nadales. Torre
del Rellotge de Sant Roc
Les Preses
00h Missa del gall.
A continuació xocolatada
a la Plaça Major
Riudaura
22h Missa del gall i xocolatada de
germanó.
Esglesia de Riudaura
Sant Joan les Fonts
00h Missa del Gall. Monestir
romànic
La Vall d'en Bas
21h Joanetes. Missa del Gall
22h La Pinya. Missa del Gall amb
coca i xocolata per a tothom
DIMECRES 25 DE DESEMBRE
(NADAL)
Les Planes d'Hostoles
10h - 13h Sorteig extraordinari
Club d’Amics Ràdio les Planes
Montagut i Oix
Balls de saló.
Casal de Montagut
Sant Jaume de Llierca
10h - Missa del Gall.
Església de Sant Jaume de Llierca
Sant Joan les Fonts
10.30 Missa de Nadal. Capella dels
sants Cosme i Damià
(Begudà)

La Vall d'en Bas
9.30 Hostalets d'en Bas. Missa de
Nadal
12h Sant Esteve d'en Bas. Missa de
Nadal
12.30 Puigpardines. Missa de Nadal
19h Joanetes. Pessebre Vivent
DIJOUS 26 DE DESEMBRE
Maià de Montcal
18h Pastorets . Casal del Poble
Montagut i Oix
Balls de saló.
Casal de Montagut
Olot
19h Els Pastorets d’Olot amb
música en directe.
Orfeó Popular Olotí
Sant Jaume de Llierca
18h - Sessió de Ball amb els Amics
del Centre Cívic.
Centre Cívic
Tortellà
18.30 - Els Pastorets.
Casino
La Vall d'en Bas
18h Joanetes. Pessebre Vivent
DIVENDRES 27 DE DESEMBRE
Sant Joan les Fonts
9h-13h Tallers de Nadal. Centre
Sociocultural
Vall de Bianya
16h -18h Taller de galetes de
Nadal: Els petits grans cuiners.
Centre Cívic Bianya
DISSABTE 28 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
16 Taller de fanalets. Església Vella
Les Planes d'Hostoles
9.30 Correxic de la cursa de Sant
Silvestre. Plaça Nova
10h Cursa de Sant Silvestre.
Sortida de la Plaça Nova
Olot
19h Els Pastorets d’Olot amb
música en directe.
Orfeó Popular Olotí
Sant Joan les Fonts
17.30. Espectacle dels
‘Surti com surti’.
Centre Sociocultural
DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
Les Preses
11h Missa solemne. Església
Parroquial de Sant Pere
11h Batalla de porters CEF Bosc
de Tosca

Montagut i Oix
10h Cursa de Sant Silvestre de
Terra Aspra. Plaça de l'església de
Montagut
Balls de saló. Casal de Montagut
Olot
19h Els Pastorets d’Olot amb
música en directe. Orfeó Popular
Olotí
Riudaura
18h 5é Festival de Blues
"GOLDENRIVER" amb: "AGUSTÍ
MAS BLUES BAND + THE RUSTIES
BLUES BAND".
Centre Cìvic
Sant Jaume de Llierca
18h - Sessió de Ball amb els Amics
del Centre Cívic.
Centre Cívic
La Vall d'en Bas
17.30 Hostalets d'en Bas.
Xocolatada i cantada de Nadales i
concert dels ‘Balmes
que no t’hi fixis’
18h Joanetes. Pessebre Vivent

La Vall d'en Bas
17h Sant Esteve d'en Bas. Missa de
Cap d'Any

DILLUNS 30 DE DESEMBRE

Les Planes d'Hostoles
16h-20h Parc de Nadal. Sala
Polivalent
Vall de Bianya
16h-18h Taller de fanalets. Centre
Cívic Bianya

Sant Feliu de Pallerols
17h Taller de Fanalets – Fes-te el
fanalet de reis!. Sala de la Biblioteca
Sant Joan les Fonts
17h -19h Contacontes i
presentació nou conte d’en
Jaumet. Campament Reial
La Vall d'en Bas
18h Joanetes. Pessebre Vivent
DIMARTS 31 DE DESEMBRE
Castellfollit de la Roca
00h - Raïms a la Torre del Rellotge
de Sant Roc
La Canya
21h Sopar de Cap d’Any i ball amb
Manelic de Pera. Sala Cooperativa
Les Planes d'Hostoles
Sopar i festa de Cap d’Any. Sala
Polivalent
Olot
16h Cursa de Sant Silvestre del
barri de Sant Roc. Camp de futbol
del CF Sant Roc
Riudaura
00h Campanades i benvinguda
any nou.
Sant Jaume de Llierca
21h - Revetlla de Cap d'any
organitzada pels Amics de la
Capella de Santa Magdalena.
Centre Cívic
Sant Joan les Fonts
21h Sopar de Cap d’Any i música.
Casal d’Avis

DIMECRES 1 DE GENER
Montagut i Oix
Balls de saló. Casal de Montagut
Riudaura
19h Concert de Nadal amb Músics
de Riudaura. Església de Riudaura
Sant Ferriol
12h Aplec de Ninou. Santuari de la
Mare de Déu del Collell
La Vall d’en Bas
9.30h Hostalets d'en Bas. Missa de
Cap d'Any
DIJOUS 2 DE GENER
Les Planes d'Hostoles
16h-20h Parc de Nadal. Sala
Polivalent
DIVENDRES 3 DE GENER

DISSABTE 4 DE GENER
Olot
20h Concert de Nadal. Teatre
Principal d’Olot
La Vall d'en Bas
17h Sant Esteve d'en Bas. Missa
de Reis
DIUMENGE 5 DE GENER
Besalú
12h Espectacle de teatre familiar.
Cal Tronc
Les Preses
18h Concurs de fanalets fets a mà
Montagut i Oix
Balls de saló.
Casal de Montagut
La Vall d'en Bas
9.30h La Pinya. Missa de Reis
20h Hostalets d'en Bas.
Missa de Reis
DILLUNS 6 DE GENER
Les Planes d'Hostoles
12h Sorteig Lot de l'Oient Ràdio
les Planes
La Vall d'en Bas
9.30 El Mallol. Missa de Reis
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El Nadal més pròxim,
a Olot Televisió
LA PROGRAMACIÓ D’OLOT TELEVISIÓ PER
A AQUESTES DATES ARRIBA FARCIDA DE
PRODUCCIONS PRÒPIES.

En consonància amb la intensitat de les activitats nadalenques a la Garrotxa, Olot Televisió prepara una
programació amb diverses propostes per poder viure el Nadal més pròxim.
Enguany, i per primera vegada, Olot Televisió participarà en la producció de La Marató de TV3, el proper
15 de desembre. Olot és la ciutat escollida per representar la demarcació de Girona i la Televisió de la
Garrotxa hi participarà amb un reportatge, el seguiment de diverses activitats que es promouen a la comarca per recollir diners i en tasques de producció.
El Pont de la Puríssima, la Televisió de la Garrotxa
es farà ressò de bona part del que es podrà veure i
escoltar al festival VEUS d’Olot, amb un programa en
directe que s’oferirà des d’1/4 de 6 de la tarda i que
donarà veu a una gran part dels protagonistes del
gran esdeveniment del cant coral a la ciutat.
El dia de Nadal, Olot Televisió vol compartir amb espectadors els secrets més ben guardats del Pessebre
Vivent de Joanetes. Un reportatge que permet veure
l’esforç de tot un poble per fer possible un dels pessebres més importants el país. L’emissió serà, el 25
de desembre, a les 16.30 de la tarda.
Enguany, la Televisió de la Garrotxa s’uneix al centenari dels Pastorets d’Olot, que promou l’Orfeó Popular Olotí. Ho farà amb l’emissió íntegre de la representació, que enguany compta amb una novetat
destacada, la música en directe. Els espectadors podran veure’ls el 26 de desembre, dia tradicional per
gaudir de les representacions dels Pastorets. I, per
primera vegada, la representació es podrà veure per
tot Catalunya a través de les televisions locals adherides a La Xarxa.
Els programes especials del Nadal tindran el seu moment culminant amb la Cavalcada de Reis d’Olot, en
un programa en directe que començarà a les 7 de la
tarda i que acompanyarà el seguici reial durant l’últim tram de la seva travessia fins al cor de la ciutat,
al Firal petit.
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Foto: Enric Carré

Estrenes programació
de Nadal a Olot Televisió
Programa especial festival VEUS
Divendres 6 de desembre		
17.15
Pessebre Vivent de Joanetes
Dimecres 25 de desembre		
16.30
100 anys de Els Pastorets de
l’Orfeó popular Olotí
Dijous 26 de desembre		
19.00
Cavalcada de Reis a Olot
Diumenge 5 de gener			
19.00

PARTICULARS · EMPRESES · SOLUCIONS A MIDA
MOBILITAT SOSTENIBLE · AUTOCONSUM

Bon Nadal i
Pròsper Any Nou

