
Núm. 9 gratuït

setembre i octubre a la Garrotxa

Per la seva naturalesa, la Garrotxa ha estat una 
de les comarques que millor s’ha adaptat a la 
COVID-19. Els municipis garrotxins i la seva 
gent han sabut defugir d’activitats que 
suposaven aglomeracions i, per tant, més 
riscos. Amb intel·ligència i sentit comú s’hi 
segueixen proposant, inventant i readaptant 
activitats d’oci on sentir-se segur i a gust. Per 
fer-ho, han aprofitat les característiques que 
defineixen el territori com, per exemple, 
espais oberts i naturals que fan més atractiu 
tot allò que s’hi organitza.

Els municipis han repensat diverses activitats 
per sentir-s’hi com a casa i el VIU ha anat a 
cadascun d’ells per recollir-les en aquestes 
pàgines. Perquè, una vegada més, aquesta 
sigui la publicació de referència de les 
activitats que es viuen a la Garrotxa.
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MOLT PER VEURE I PER GAUDIR

Malgrat la situació que vivim, la Garrotxa es manté com 
un refugi amable i segur on seguir gaudint d’experièn-
cies úniques. Tot i no poder acomiadar l’estiu com és 
habitual, amb la celebració de les Festes del Tura, el te-
rritori continua sent ric en recursos i segueix oferint la 
seva hospitalitat a tothom.

El model de la festa major d’Olot era, per definició, un 
antònim de la prudència que la situació sanitària dema-
na en aquests moments. Una celebració fonamentada 
en la sortida massiva al centre de la ciutat, de dia i de nit, 
amb una festa a cada plaça i un motiu per retrobar-se a 
cada carrer. Aquesta situació xocava frontalment amb 
la prevenció. Els olotins han entès la suspensió de la 
festa, malgrat el dolor que senten per la pèrdua.

Però Olot és una ciutat emprenedora, i la seva oferta 
cultural de seguida ha sabut trobar alternatives, motius 
per seguir visitant i gaudint de la capital de la Garrotxa. 
La feina feta tampoc no fa destorb. Són moltes les ho-
res invertides en la preparació de la festa major, una 
inversió que de ben segur veurà els seus fruïts en una 
nova edició. VIU dedica les pàgines centrals de la revista 
a la feina d’algunes entitats olotines que treballen any 
rere any per participar activant a la festa, sense esperar 
res més a canvi que l’alegria de gaudir dels actes.

Ara bé, el setembre, a la Garrotxa, és molt més que les 
Festes del Tura, i l’octubre és l’inici de la tardor. Si bé de 
manera adaptada i racional, les Planes d’Hostoles pre-
para la Festa de la Santa Espina i la Vall d’en Bas i Besalú 
tindran festes majors. La vila comtal preveu, a més, una 
nova edició de la fira d’editorials independents Liberis-
liber. Sant Joan les Fonts acollirà una nova Fira de la 
Bruixeria i les Preses tornarà a vestir-se de Gala.

I allà on no hi ha festa, la Garrotxa regala sortides 
d’aquelles que queden a la memòria. Algunes d’elles es 
recullen en aquest nou número del VIU. A la Garrotxa 
segueix havent-hi molt per gaudir. Malgrat tot.
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ENTREVISTA A SANTI REIXACH, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL

Setembre · Octubre 2020 6V

Com ha canviat la gestió del Con-
sell Comarcal des de l’inici de la 
pandèmia?
Ha estat una mica diferent a la mane-
ra com ho havíem plantejat al princi-
pi, però gràcies als tècnics que tenim 
al Consell hem de dir que ens hem 
adaptat molt bé a la nova situació, no 
quedava altra. Hem hagut de fer mol-
tes coses que no estaven previstes i 
les hem hagut d’anar solucionant dia 
a dia. Va anar molt bé el grup polític 
que vam fer per a emergències, i un 
grup més reduït de tècnics. Ens vàrem 
haver d’espavilar per aconseguir mas-
caretes, bates i tot el que necessitaven 
els treballadors de benestar social, 
ajudar a l’hospital en el que fos... Es va 
fer una pinya a nivell de comarca i jo 
crec que aquest ha estat un aspecte 
positiu dins la crisi. També ha quedat 
molt clar que tot el que puguem fer 
des de la comarca és molt més eficaç 
que anar-ho a buscar fora, a veure si 
ens serveix per a d’altres qüestions. 
Som una comarca on anem junts, i si 
anem junts ens en sortim.

Junts han dibuixat un Pla de reacti-
vació comarcal. Per a què serveix?
Per ajudar a tirar endavant gent que 
ha quedat tocada per la COVID aquí, 
negocis que funcionaven molt bé i 
que ara han deixat de funcionar. El 
que hem de fer és estar al seu costat 
per mirar de trobar solucions. El dia 
a dia va canviant les coses. L’agència 
DinàmiG està al costat dels empre-
saris i autònoms que necessiten que 
els ajudem, a vegades per 
reformar la feina i fer-
la dife- rent. Què, 
ben bé? No ho 
sé, de- pendrà 
de la ne- cessitat 
de cadas- cú en 
cada mo-
ment. 
No 

“A la Garrotxa hem demostrat que 
si anem junts ens en sortim”

Santi Reixach, president del 
Consell Comarcal de la Garrotxa

tothom té els mateixos problemes i 
les coses varien d’avui per demà. És 
per això que hi ha tot un equip de tèc-
nics, per estar al costat de la gent que 
ho necessita.

Els municipis hi ha estat aportant 
propostes per crear la nova eina. 
Hi han trobat predisposició per 
part dels Ajuntaments?
Sí. Als ajuntaments se’ls ha explicat, 
hem fet moltes reunions per veure en 
què podíem ajudar a cada municipi. A 
vegades hi ha coses que les tenim a 
l’abast i que potser no hem fet servir 
prou, ara potser els ajuntaments s’hi 
podran adherir per trobar solucions 
per als seus veïns.

Com s’ha de fonamentar el suport 
al sector turístic?
Per a això tenim la sort de comptar 
amb Turisme Garrotxa, una entitat 
público-privada que des del minut 
zero va bolcar-se per mirar de trobar 
solucions. Això ara està donant els 
seus fruïts. Però estem en una co-
marca privilegiada, els responsables 
d’establiments turístics i de restau-
ració ja els portaven molt ben con-
trolats des del principi i amb la nova 
normativa s’han posat al dia. Estan 
preparats per rebre visitants i perquè 
els seus negocis tirin endavant.

Socialment, la comarca també ha 
quedat paralitzada.
I gent que fins ara no havia necessi-
tat ajuda, ara en necessita. Aquí tam-
bé tenim la sort de comptar amb el 
Consorci d’Acció Social. Les coses 
han canviat, res no serà fàcil, és nou 
per a tothom i veurem com ho anem 
solucionant, però penso que tenim 
bons fonaments i el que hem de fer 
és buscar les millors solucions per a 
cada moment.

Com s’ha d’equilibrar l’activitat cul-
tural i la prevenció als municipis?
No podem fer segons quines coses 
de qualsevol manera perquè no com-
pliríem la normativa, hem de fer-ho 
amb seguretat, però tampoc no po-
dem dir no a tot. Darrere la cultura i 
les festes majors hi ha molta gent que 
en viu i ho està passant malament, 
hem de ser-ne conscients. La qüestió 

és no prendre decisions amb massa 
antelació, sinó conforme al dia a dia. 
Sé que no hi estàvem acostumats, 
que teníem moltes coses programa-
des i que les hem hagut de deixar en 
stand by, però la gent ho ha d’enten-
dre perquè el que ara preval és la se-
guretat de les persones.

Els tempos han canviat.
Els que gestionem municipis petits 
tenim més consciència del dia a dia. 
Quan un veí et comenta un proble-
ma, has de trobar la solució dins les 
teves possibilitats. El fet de ser proper 
et fa veure la problemàtica, i no n’hi 
ha cap d’igual. Com a administració, 
l’única cosa que podem fer és mirar 
de fer-ho fàcil i que els veïns puguin 
trobar solucions allà on les pot anar 
a buscar. El que sí que podem dir és 
que ara estem més preparats que no 
ho estàvem al març, això és segur. Sa-
bem més del que parlem i tenim més 
material en cas d’haver-lo d’utilitzar. 
Els hospitals estan preparats en cas 
que hi hagi nous ingressos. Les àrees 
bàsiques han fet una feina extraor-
dinària filtrant possibles casos per-
què els hospitals no es col·lapsessin. 
Els fets ens obliguen a decidir en el 
dia a dia, però ens anem sortint. Allà 
on hi ha unitat, veus la manera de ti-
rar les coses endavant. Això no vol dir 
que a vegades no puguin sortir qües-
tions per a les quals no tots pensem 
igual, però llavors tothom aplica el 
sentit comú i mirem de superar rep-
tes que en altres llocs potser es fan 
impensables.

Passi el que passi en endavant, 
veïns i Ajuntaments seguiran tro-
bant un Consell Comarcal predis-
posat a ajudar-los?
Nosaltres estem al peu del canó per 
ajudar en allò que puguem dins les 
nostres possibilitats, evidentment. 
Nosaltres tenim les portes obertes, 
això ho saben els municipis. Sempre 
havíem dit que som l’ajuntament dels 
ajuntaments, però ara més que mai 
hem d’estar al seu costat per solucio-
nar els problemes. Amb quines prio-
ritats? El mateix temps ens les mar-
carà. Hem de saber ser prou àgils per 
moure’ns i trobar la solució en cada 
moment.
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RUTA PER LA VALL DE BIANYA
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El Mas Sobeies: 65 
hectàrees de possibilitats 
a la Vall de Bianya

El Mas Sobeies de Llocalou és l’últim regal atorgat a l’Ajun-
tament de la Vall de Bianya i té un valor incalculable; tant 
com el consistori li’n vulgui donar. La finca, documentada 
des del segle XI, havia servit de casal a la família senyorial 
dels Socarrats. El seu darrer propietari, Amadeu Mestres, 
la va voler cedir a l’Ajuntament amb carta blanca perquè 
li donés l’ús públic que considerés oportú. El cert és que 
les seves dimensions i el seu bon estat de conservació 
multipliquen les possibilitats per mil. La casa consta de 
1.500 metres quadrats rodejats per 65 hectàrees de bosc. 
La teulada va ser restaurada fa poc més d’una dècada.

Davant la cessió, el consistori va obrir un període durant el 
qual veïns i altres interessats van poder proposar-hi idees. 
Els pretendents no es van fer esperar; n’hi ha hagut de tots 
colors, des d’entitats que han vist les propietats terapèuti-
ques del seu bosc a d’altres que hi veuen un ideal complex 
residencial, passant per veïns que creuen que la finca po-
dria acollir algun tipus de projecte educatiu emparat per 
alguna universitat. L’Ajuntament veuria propici instal·lar-hi 
també les dependències municipals per l’accessibilitat de 

L’ANTIGA FINCA SENYORIAL DELS SOCARRATS, CEDIDA 
A L’AJUNTAMENT PER AMADEU MESTRES, ES PERFILA 
COM A PUNT NEURÀLGIC DE LA PROPERA BIANYAL

la finca, que es troba 
a tocar de la carretera 
principal. Amb tot, enca-
ra quedaria algun racó 
adient per mostrar als 
visitants. “La finca per-
met desenvolupar-hi 
diversos projectes alho-
ra”, assegura l’alcalde, 
Santi Reixach.

La decisió, però, encara no ha estat presa. El COVID tot ho 
ha aturat o alentit i, a dia d’avui, el Mas Sobeies és un re-
cinte generalment tancat al públic. La monumentalitat de 
l’indret, però, ja ha servit de marc per a diverses activitats 
culturals com un concert de jazz, la presentació del cicle Ü 
del Bac o com a una de les seus de la darrera Bianyal, l’iti-
nerari que emplaça instal·lacions artístiques contemporà-
nies a diferents espais del patrimoni històric del municipi.

De cares a la propera edició, prevista per a mitjans d’oc-
tubre si el coronavirus no ho impedeix, el Mas Sobeies es 
perfila com l’espai ideal per complir les mesures de segu-
retat contra el virus. La finca ofereix un gran assortit d’in-
drets espaiosos, alguns a l’aire lliure, on s’hi poden ubicar 
les propostes de diferents artistes sense haver d’anar-les 
a buscar muntats en un autobús. L’Ajuntament ha posat 
el Mas Sobeies a disposició de Binari, l’associació organit-
zadora de l’esdeveniment. “Ells són els responsables que 
la Bianyal hagi esdevingut un èxit”, comenta l’alcalde, “i no 
tinc cap dubte que sabran trobar la millor fórmula per a 
aquesta edició”.
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FESTA DE LA SANTA ESPINA DE LES PLANES D'HOSTOLES
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La Festa de la Santa 
Espina més diürna

La Festa de la Santa Espina de les Planes d’Hostoles serà 
molt diferent a la del 2019, una edició que va portar al 
poble més d’una vintena d’activitats i amb el Mag Lari 
com a un dels caps de cartell. Enguany, la preservació 
de la salut davant possibles contagis passa per davant. 
L’Ajuntament ja va anunciar que suspendria la Fira del 
joc i productes de la terra, i les activitats de nit es tor-
nen poc recomanables a l’hora d’evitar possibles conta-
gis del virus. El consistori aposta, doncs, pels actes de 
dia o vespre, més controlables des d’un punt de vista 
preventiu. La festa començaa dissabte 26 de setembre 
amb un concert familiar a càrrec de El Pot Petit a la Pista 
Poliesportiva, espai de referència en aquesta festa, que 
permetrà el control d’accés del públic assistent.

La música en directe de 
la Selvatana serà la co-
lumna vertebral entorn 
la qual s’organitzaran 
els actes de diumenge 
27 de setembre. Els seus 
instruments comença-
ran a sonar a les 5 de 
la tarda a la Plaça Nova 

amb l’audició i concert de sardanes i el ball dels gegants. 
A partir de les 7 de la tarda a la Pista Poliesportiva, l’or-
questra serà l’encarregada d’amenitzar el concert de 
festa major, i a partir de les 10 de la nit, el concert de 
cobla i veus. La venda d’entrades dels concerts a la Pista 
Poliesportiva, tant de la Selvatana com del El Pot Petit, 
s’adquireixen a través del web de Turisme Garrotxa.

Al juliol no hi va haver carbasso-
nada, i en aquesta ocasió tampoc 
no se celebrarà la tradicional sar-
dinada. “Hem de fer el que sigui 
permès amb les mesures de se-
guretat que ens siguin indicades”, 
adverteix Joan Soler, regidor de 
Cultura, que no imagina un se-
tembre sense la Festa de la Santa 
Espina però tampoc no vol posar 
en risc la salut dels veïns. “Anem 
decidint en el dia a dia, no sabem 
quina situació viurem d’aquí a 
poc”. El dilluns 28 de setembre, a 
les 8 del vespre i novament a la 
Pista Poliesportiva, Els Pescadors 
de l’Escala posaran el punt i final 
a la festa amb una cantada d’ha-
vaneres que acomiadarà definiti-
vament l’estiu al poble garrotxí.

LES PLANES D’HOSTOLES APOSTA PER LES ACTIVITATS 
DE DIA I QUE GARANTEIXIN LA SEGURETAT 

“Hem de fer el 
que sigui permès 
amb les mesures 
de seguretat 
que ens siguin 
indicades”



NOVA  CO NST RUCC I Ó

PI S O S  D E  2  I  3  H A BI TAC I O NS  A M B  T E R RAS SA

ACA BATS  D E  QUA L I TAT

A PA R CA M E N TS  I  T RAST E R S  D I NS  L’ E D I F I C I

PO S S I BI L I TAT  D E  T R I A R  ACA BATS

NOU EDIFICI “LA PRUNA” 

Xavier Costa Aranda_arquitecte
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EL CICLE GAUDÍ ARRIBA A LA GARROTXA
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L’aventura cinematogràfica co-
mença aquest setembre. El cicle 
oferirà als planencs la possibilitat 
de veure en el seu municipi la se-
gona pel·lícula de Carla Simón, es-
tretament vinculada a les Planes 
d’Hostoles, qui el 2018 va aconse-
guir el Goya a la millor direcció novell amb ‘Estiu 1993’, 
pel·lícula que va aconseguir nombrosos premis i nomi-
nacions nacionals i internacionals.

El Cicle Gaudí arriba a la 
Garrotxa de la mà de les 
Planes d’Hostoles

Ja es pot gaudir en més d’una seixantena de municipis 
catalans, però el Cicle Gaudí encara no havia fet la seva 
estrena a la Garrotxa. Les Planes d’Hostoles ho ha vist 
clar i afegeix el setè art a l’extensa paleta de colors de la 
seva oferta cultural, després d’apostar pels espectacles 
teatrals al llarg de l’any i els concerts musicals a l’estiu. 
En aquesta ocasió, el poble acollirà les projeccions del 
circuit estable de l’Acadèmia del Cinema Català, sorgit 
arran dels premis homònims, que té com objectiu acos-
tar el cinema de producció catalana a tots els municipis.

El cicle ofereix una pel·lícula d’estrena recent cada mes. 
L’Ajuntament compra la còpia, que queda en la seva 
possessió per oferir-la les vegades que consideri opor-
tú. L’espectador paga un preu simbòlic, per atorgar valor 
a la producció cultural i per no competir deslleialment 
amb les sales de cinema. El consistori planenc ha pen-
sat en la Sala d’entitats de la biblioteca per projectar els 
films, un espai que comptarà amb tot l’equipament ne-
cessari per gaudir del cinema català.

UNA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE CINEMA EN CATALÀ 
PER PORTAR LA CULTURA CINEMATOGRÀFICA A LA 
COMARCA

Joan Soler, regidor de cultura

“Serà una bona manera de donar força al nostre 
cinema, al cinema fet a casa”

El cicle oferirà als planencs la possibilitat de veure en el seu 
municipi la nova pel·lícula de Carla Simón



Quan de sobte  
et preguntes  
“D’on deu venir 
aquest tomàquet?”, 
ets cooperativa

Junts és cooperativa. 

Junts ens preocupem perquè el 94% dels 
nostres tomàquets siguin de proximitat.

T’esperem al Supermercat Consum  
de C/ Mossèn Jacint Verdaguer, s/n, OLOT

Junts és  
cooperativa
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TORTELLÀ / SANT FERRIOL
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Tortellà, poble de músics 
i també d'acordions

Ruta històrica per 
Sant Ferriol

A finals de setembre, la vila de Tortellà havia gaudit du-
rant anys de l'Acordionada, una trobada a l'entorn de 
la música i l'acordió de la mà de reconeguts intèrprets, 
acompanyada d'una fira de luthiers i llibres relacionats 
amb la cultura popular. L'Ajuntament s'havia plantejat 
tornar-la a celebrar aquest 2020, però la situació del 
coronavirus ho ha deixat a l'aire.

Tot i ser un poble petit, Tortellà sempre ha tingut una 
important tradició musical, i bona part dels intèrprets 
eren sense solfa, és a dir, sense estudis oficials de mú-
sic però amb bones aptituds per a fer ballar tothom. 
En anys difícils, ser músic permetia complementar els 
ingressos familiars. La seva empremta encara és ben 
present, i l'acordió era un dels instruments clàssics de 
les valls de muntanya. Amb la voluntat de fer memòria 
de la força de la música d'arrel a la Garrotxa va sorgir 
l'Acordionada, que habitualment tenia lloc a finals de 
setembre, i que roman a l'espera de fer-se sentir ben 
aviat pels carrers de Tortellà.

A cavall entre la Garrotxa i el Pla de l’Estany es pot dur 
a terme una ruta històrica per recordar alguns dels fets 
tràgics de la Guerra Civil Espanyola a prop de casa nostra. 
De fet, aquest sector de Catalunya és un en els quals es va 
inspirar l’escriptor Javier Cercas, resident a Girona, quan 
va escriure ‘Soldats de Salamina’. 

La ruta comença al nucli del Torn, municipi de Sant Fe-
rriol, i segueix camí del Santuari de la Mare de Déu del 
Collell, que durant la Guerra Civil va fer les funcions de 
presó militar del bàndol Republicà quan aquest ja estava 
a punt de ser derrotat per les tropes franquistes. Va ser al 
santuari on alguns soldats franquistes van escapar, sense 
èxit, de ser afusellats, pels boscos i camins per on segueix 
la ruta, direcció a Ventajol i Sant Miquel de Campmajor. 
Pel camí s’hi pot trobar la Cova de Ventajol i el Castell 
de la Roca, ja a prop del Riu Ser, en un sector on també 
s’hi pot trobar alguna gorga. El camí de tornada es fa, en 
bona part, tot seguint el Riu Ser, per tornar al punt d’inici.

ELS MÚSICS DE MUNTANYA SEMPRE HAN TINGUT 
PREDILECCIÓ PER DIVERSOS INSTRUMENTS, I 
UN D'ELLS ÉS L'ACORDIÓ. A TORTELLÀ S'HAVIA 
CELEBRAT DURANT ANYS L'ACORDIONADA.

L’ITINERARI RECORRE ESPAIS ON ES VAN VIURE 
DE PRIMERA MÀ ALGUNS FETS TRÀGICS DE LA 
GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Foto: Turisme Garrotxa

RUTA
EL TORN · EL COLLELL VENTAJOL · EL TORN

Durada 5h 40'

Distància  16 Km

Dificultat Moderada
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Sant Jaume de Llierca 
també és poble de Mateus

La festa principal de Sant Jaume de Llierca s'escau pels 
volts del 25 de juliol, però també compten amb una ce-
lebració més petita, per Sant Mateu, el 21 de setembre. 
El poble recorda així d'una figura venerada antigament 
per haver deslliurat el municipi de la pesta. Enguany, 
l'esdeveniment popular està pendent de la situació que 
hi hagi arran de la crisi del coronavirus, però s'intentarà 
organitzar algun acte.

Per Sant Mateu, el poble havia celebrat tradicionalment 
un homenatge a la vellesa, mantenint el vincle dels seus 
veïns amb la jornada. Però aquest rastre es pot veure 
a altres punts del municipi: la més evident, la del nen a 
coll que porta la Talena, la gegantessa de Sant Jaume. La 
figura principal és una dida, la Talena, una cuidadora de 
canalla de les mares treballadores que havien d'anar a la 
fàbrica Brutau; però a coll, el petit és en Mateu, un dels 
fills que representen els infants que van créixer amb el 
suport de tota una generació de dones que amb la seva 
feina van fer gran el poble de Sant Jaume de Llierca.

TOT I QUE EL PATRÓ DEL MUNICIPI ÉS SANT JAUME, 
LA INFLUÈNCIA DE SANT MATEU TAMBÉ ÉS PRESENT 
EN L'IMAGINARI COL·LECTIU DEL POBLE
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Festa íntima dels 
besaluencs per als 
besaluencs

Tot i la crisi de la COVID-19, L’Ajuntament i el Grup Jo-
ves de Besalú no han volgut renunciar a celebrar la festa 
major de la vila comtal al setembre, això sí, amb respon-
sabilitat, cercant una fórmula alternativa que permeti 
sortir al carrer evitant contagis i, a l’hora, beneficiant els 
grups i establiments locals. Aquesta fórmula ha estat 
la d’oferir concerts per ser gaudits des de les terrasses 
de bars i restaurants, mentre se sopa o es pren alguna 
cosa, amb les distància social que permet una distribu-
ció especial de taules i cadires, gràcies a la col·laboració 
de bars i restaurants de la vila.

Els concerts tindran lloc a partir del vespre al Prat de 
Sant Pere i les places de la Llibertat i de Sant Vicenç. Per 
fer-ho, l’Ajuntament autoritzarà l’ampliació de l’espai per 
a les terrasses, de manera que les taules i cadires ocupin 
el màxim possible d’aquests espais oberts. Hi actuaran 
grups locals de la vila que tindran l’oportunitat d’actuar 
en un ambient familiar. Els seus veïns podran escoltar la 
música proposada asseguts a les terrasses, mentre so-
pen o prenen una copa a la fresca. D’aquesta manera, 
Besalú celebrarà una edició de la festa major especial 
en què la música en serà la protagonista. Els concerts 
s’alternaran fins a una hora prudencial.

Espectacles d’Excalibur Teatre per obrir boca
Si bé el gruix de la programació tindrà lloc el dissabte 19 
de setembre al vespre, el programa gaudeix d’un notable 
nombre d’actes que serviran d’avantsala dels concerts, 
com és la presentació del darrer llibre de l’escriptor i pe-
riodista Martí Gironell el dijous 17, a més d’un espectacle 
d’Excalibur Teatre i una Nit de Jazz el divendres 16.

L’AJUNTAMENT I EL GRUP DE JOVES HAN OPTAT PER 
LA FÓRMULA D’ESPECTACLES EN ESPAIS OBERTS 
PER GAUDIR ASSEGUTS, AMB LA CONNIVÈNCIA DELS 
GRUPS I ESTABLIMENTS LOCALS

L’organització de la festa major ha deixat lloc perquè la 
companyia Excalibur, la majoria de la qual està formada 
per veïns de Besalú, mostri el seu art després d’un estiu 
complicat en què molts grups han vist les seves actua-
cions cancel·lades. Excalibut Teatre tornarà a oferir un 
espectacle la tarda del dissabte 19. Abans, a les 12, tin-
drà lloc l’ofici solemne, seguit d’audicions de sardanes, 
al migdia i a la tarda – per ser escoltades, no ballades – a 
càrrec de la Principal de la Bisbal. A la mitja part, encara 
hi haurà temps per a pronunciar el pregó de festa i pre-
sentar la pubilla i l’hereu d’enguany.

Al programa d’aquesta festa íntima destinada sobretot 
als veïns de Besalú, l’Ajuntament i el Grup Jove prome-
ten un fi de festa sorpresa a les 10 de la nit per veure des 
dels balcons i els jardins de casa.
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Argelaguer es troba 
al Guilar per deixar 
enrere la calor

Un cop acabat l'agost, toca anar dient adéu a l'estiu, i 
Argelaguer ho fa celebrant un aplec al seu mirador més 
emblemàtic: el santuari del Guilar. Fins a dos aplecs s'hi 

celebren durant l'any i el segon 
té lloc el primer diumenge de 
setembre. Sempre concorregut 
pels veïns del municipi és una 
de les romeries més assistides 
de la comarca, independent-
ment de si s'és creient o no.

L'APLEC ÉS UN DELS MÉS ASSISTITS DE LA GARROTXA, 
AMB UNA ROMERIA ON HI PARTICIPEN MOLTS VEÏNS 
INDEPENDENTMENT DE LES SEVES CREENCES

Fins a 
dos aplecs 
s'hi celebren 
durant l'any

I és que l'excursió fins al Guilar és de les entretingudes. 
Combina la dificultat d'un desnivell mig amb una dura-
da relativament curta el que permet que sigui de l'abast 
de gairebé tothom. Així, bona part de la gent de la Vall 
del Llierca ha pogut admirar la depressió del riu des de 
la seva punta de xaloc, des d'un santuari senzill amb 
una gran volta que el fa un indret ombrívol i acollidor. 
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Tardor cultural a la 
Vall d'en Bas

Si la situació sanitària ho permet, la Vall d'en Bas acomia-
darà l'estiu amb la darrera de les seves festes majors, la 
de Sant Esteve d'en Bas. Mentre que la majoria de co-
missions de festes han apostat per anul·lar les celebra-
cions durant l'estiu, la d'en Bas ha previst un programa 
d'activitats més modest i adaptat a la nova normativa de 
prevenció, els dies 19 i 20 de setembre. 

La mateixa setmana, divendres 18 de setembre, el Cen-
tre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, Can Trona, re-
prèn les projeccions del ‘Docs del mes’ amb Honeyland, 
un film sobre la producció de mel als Balcans. La prin-
cipal novetat d'aquesta activitat ja consolidada és que 
cal fer una inscripció prèvia per assistir-hi, amb l'objec-
tiu de poder controlar l'aforament. Només s’ha d’enviar 
un WhatsApp al telèfon 648 81 42 93 abans del 17 de 
setembre. El doc del mes d'octubre serà Marwa petita i 
valenta, un treball sobre un camp de refugiats de Jordà-
nia que es podrà veure el divendres 9 d'octubre a Can 
Trona, amb el mateix sistema de reserva. 

Aquesta tardor també hi haurà espai per a la reflexió i el 
debat a Can Trona. Els dies 2 i 3 d'octubre se celebrarà 
el Seminari de la Càtedra de Renovació Pedagògica Can 
Trona-UdG, que es va haver d'aplaçar a causa de la si-
tuació d'emergència sanitària. 

Les Jornades Europees del Patrimoni també portaran ac-
tivitat a la Vall d'en Bas, concretament una sortida pel po-
ble de la Pinya, que quedarà substituïda per una activitat 
online depenent de les circumstàncies de la pandèmia. 

La vida rural centrarà la reflexió el cap de setmana del 23 
i 24 d'octubre. Juntament amb la residència Faber-Llull 
d'Olot, divendres al vespre se celebrarà una taula rodo-
na amb la participació de Gabi Martínez i pastors garro-
txins. L'endemà al matí, l'artesana Ona Trepart oferirà 
un taller de vímet per familiaritzar-se amb la cistelleria a 
partir de la construcció d'un mòbil amb fibres vegetals.

UNA PROGRAMACIÓ DIVERSA I AMB MESURES DE 
SEGURETAT QUE PERMETEN NO RENUNCIAR A LES 
ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS PROPERS MESOS
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La Vall del Llémena i el Santuari de 
Santa Maria de Finestres

La ruta de tres hores per la Vall del 
Llémena que proposem dona prou 
temps per conèixer els atractius del 
sector, que a més desfila per una part 
possiblement menys coneguda del 
Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa. Iniciem el recorregut des 
de Sant Aniol de Finestres amb l’ob-
jectiu de conèixer el Santuari de Santa 
Maria de Finestres.

La caminada comença resseguint la 
carretera principal fins a una cruïlla 
on la via es converteix en pista fores-
tal i segueix fins que, a mà dreta, surt 
un corriol que porta directament al 
jaciment paleontològic de Roc Melca. 
Paga la pena desviar-se i aturar-se 
momentàniament per visitar-lo.

Tornant a la pista, uns metres més 
amunt s’agafa un corriol que discorre 
de forma paral·lela al torrent de la Va-
cada. Continua fins a Quintans de Ras-
pats i arriba a l’antiga masia de Can 

UN RECORREGUT DE TRES HORES I DIFICULTAT MITJANA PERMET VEURE A UN 
SIMPLE COP D’ULL LA MAJORIA DELS ATRACTIUS NATURALS DE LA GARROTXA

Raspats, seguint les marques grogues 
de la xarxa de camins d'itinerància. 
Una vegada arribats a Can Raspats, 
cal estar atents per agafar un altre 
corriol que surt a mà esquerra. Fent 
ziga-zagues entre alzinars i blocs de 
pedra, el camí du al Santuari de Santa 
Maria de Finestres situat en un enlai-
rat del caire. Des d'aquí també es pot 
accedir al castell de Finestres, situat 
a 957 metres sobre el nivell del mar, 
amb una panoràmica que recompen-
sarà l'esforç, sempre i quan no es pa-
teixi de vertigen. Contemplant la vista, 
als nostres peus s'obren les valls de 
Mieres i Santa Pau, La Zona Volcàni-
ca de la Garrotxa i el muntanyam de 
l'Alta Garrotxa, així com el majestuós 
Canigó, entre d'altres cims.

Després de descansar i recuperar for-
ces, la ruta permet retornar al santuari 
per desfer el camí de baixada cap a Can 
Raspats i el corriol paral·lel al Torrent 
de la Vacada per tornar al punt d'inici.

RUTA
PER LA VALL DEL LLÉMENA

Durada 3 hores

Distància  7,5 Km

Desnivell positiu acumulat 
580 m 

Època recomanada Tot l'any

Dificultat Mitjana

Foto: femturisme.cat



Visita'ns per
més informació

i/o visites

C/ Pou del Glaç nº 6
Davant de l’obra

615 930 115
Truca’ns

immoolot@homehonesty.com

Organitzen i col·laboren

Homehonesty_Olot

Nou Conjunt Residencial

Sector Pou del Glaç
Qualitat, Disseny i Sostenibilitat

DEGUT AL CÒVID NO HEM POGUT REANUDAR L'OBRA AL JULIOL TAL I COM TENÍEM PREVIST. TORNAREM DESEGUIDA QUE LA SITUACIÓ ESTIGUI MÉS NORMALITZADA.

ASSESSORIA - BOUTIQUE IMMOBILIÀRIA ORIENTADA A LES PERSONES

Registre d'agents immobiliaris de Catalunya     aicat 9511 

NO FEM VACANCES. ENS ADAPTEM AL VOSTRE HORARI

IMMOBLES 2ª MÀ EN VENDA

XALET UNIFAMILIAR A BIANYA 
Tranquil.litat, barri residencial, i 
vistes espectaculars. 
Vine a visitar aquesta casa de 
3 hab i 2 banys amb ampli 
garatge, traster i rebost.
Per entrar-hi a disfrutar-la!!

CASA DE POBLE PER REFORMAR
Possibilitat de reforma integral, de 
casa al centre, de planta baixa i 
dos pisos. Terrassa amplia amb 
vistes úniques. Espectacular jardí 
amb una cabanya annex. 
Demanan's informació sense 
compromís

PIS MOLT CÈNTRIC AL FIRALET 
Amb la seva plaça de pàrquing, 
i per entra-hi a viure.
4 habitacions, 2 banys, 
menjador-sala d'estar amplis, 
gran cuina.
Molt assolellat. 

FANTÀSTIC XALET UNA SOLA 
PLANTA C/SANTA PAU
Urbanització residencial, molt 
tranquil.la i zona infantil propera. 
3 hab dobles, 2 banys, amplia 
cuina i grans espais de menjador i 
sala d'estar amb llar foc i 
moltíssima llum. 

Som la millor opció per aquells clients que busquen vendre o llogar la seva 
propietat de manera professional, amb discreció. Oferim un tracte molt proper, 
personalitzat, basant-nos sempre en la honestedat i la confiança. 
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Els racons per descobrir 
de Sant Feliu de Pallerols

SANT ISCLE DE COLLTORT

SANT MIQUEL DE PINEDA

Sant Feliu de Pallerols té ben a la vora dues entitats de 
població que celebren les seves festes a l'inici de la tar-
dor: són Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel de Pineda, 
que acostumen a caure a finals de setembre i principis 
d'octubre. La situació provocada pel coronavirus no per-
met assegurar la celebració dels dos esdeveniments, uns 
actes que posen a la palestra aquests pobles. 

Sant Iscle de Colltort compta amb gairebé una quaran-
tena d'habitants, en un nucli ubicat sota el castell de Co-
lltort, que data del 1017. Històricament va ser testimoni 
de les divergències entre el comtat de Besalú i el de Bar-
celona, al ser un indret fronterer fa 1.000 anys entre els 
dos territoris. També fa deu segles hi ha les primeres re-
ferències de l'església parroquial de Sant Iscle, un edifici 
romànic molt modificat. 

També és d'estil romànic el temple de Sant Miquel de Pi-
neda, malgrat les modificacions que ha anat rebent amb 
el pas del temps. Suma una trentena de veïns, ubicats a 
l'esquerra del riu Brugent i vora la riera de Sant Iscle. 

ELS NUCLIS DE SANT ISCLE DE COLLTORT I SANT 
MIQUEL DE PINEDA ES MANTENEN COM A INDRETS 
BUCÒLICS ON EL TEMPS ES RESPIRA LENTAMENT

Més enllà de la importància dels paratges, destaca l'am-
bient que es respira a la zona, pauses sensacionals des 
d'on admirar dos dels indrets més recòndits de la Garro-
txa i d'on surten rutes com la que mena de Sant Iscle al 
nucli de Sacot de Santa Pau, de quatre hores, passant per 
la Font Pobra, el volcà de Can Tià o el castell de Colltort.
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Concerts per torns a 
Riudaura 

Al maig, la festa del Roser de Riudaura es va haver de 
repensar amb petits actes, alguns d'ells a través de les 
xarxes, per evitar aglomeracions. En aquesta ocasió, 
l'ajuntament i la comissió organitzadora ha trobat la 
fórmula perquè els riudaurencs puguin viure la festa 
major al carrer. 

Durant tot el dissabte, s'han programat tres propostes 
culturals en tres escenaris simultanis, que es repetiran 
en horari de matí, tarda i vespre: el show de màgia Bus 
Stop del mag i clown Dani Mir, l'espectacle 'Libèl·lula', 
del pallasso Toti Toronell i el concert de Roger Usart, 
músic i veí del poble, que estaran repartits entre la 
plaça del Gambeto, el Centre Cívic i la plaça Puig Estela. 

Els veïns que vulguin assistir-hi han de sol·licitar el seu 
'triple tiquet' gratuït a l'ajuntament de Riudaura la pri-
mera setmana de setembre, que els hi indicarà en quin 
dels torns poden assistir als actes. L'aforament previst 
és d'entre 60 i 80 persones per espai, seguint amb to-
tes les mesures de distanciament i seguretat. Tenen 

EL CONTEXT D'EMERGÈNCIA SANITÀRIA NO 
IMPEDIRÀ QUE RIUDAURA CELEBRI LA SEVA FESTA 
MAJOR EL TERCER CAP DE SETMANA DE SETEMBRE

preferència els residents a Riudaura, però les localitats 
sobrants es psoaran a disposició del públic garrotxí.  

La festa continua diumenge a l'exterior del centre cívic, 
amb la sortida dels gegants i dos concerts més, a càrrec 
del cantautor Pep Puigdemont i les versions d'un jove 
grup local. 

Coincidint amb aquesta festa major especial, també es 
podrà veure l'exposició de l' il·lustrador de Riudaura 
Txiki Trepax.
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La Fira de la Bruixeria 
de Sant Joan les Fonts 
s'adapta a la nova 
normalitat 

La comissió organitzadora de la Fira de la Bruixeria 
treballa per poder celebrar una edició especial de la 
fira d'acord amb totes les mesures de prevenció i se-
guretat, però sense perdre el misticisme que atrau el 
públic cada any. Això sí, serà una fira de quilòmetre 
zero, que posarà l'accent en la Garrotxa i els seus ha-
bitants enlloc de descobrir la màgia d'altres cultures, 
com s'havia fet en anteriors edicions. El treball de les 
energies, com el reiki, o el tractament de l'aigua en 
seran protagonistes i ho faran de la mà de persones 
expertes que treballen a la Garrotxa. 

La previsió és que l’edició 2020 de la Fira es faci els 
propers 3 i 4 d’octubre. El format que tindrà el mar-
caran els protocols establerts en aquell moment per 
les autoritats sanitàries. Si en voleu més detalls del 
format, podeu consultar la informació a les xarxes so-
cials de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts i al web 
www.firabruixeria.cat.

EL PRIMER CAP DE SETMANA D'OCTUBRE LA MÀGIA 
PRENDRÀ DE NOU EL PROTAGONISME A SANT JOAN 
LES FONTS.
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Una festa per tornar a 
viure l'alegria als carrers

Castellfollit de la Roca no podia perdre les seves ganes de 
sortir al carrer a gaudir de la cara més alegre dels seus 
habitants, i per tant, tira endavant la seva festa major 
malgrat la crisi pandèmica. Tant és així que el 19 i 20 de 
setembre celebrarà diferents actes com, per exemple, es-
pectacles infantils, concerts i audicions, que permetran a 
grans i petits recuperar els seus punts de trobada. 

Per començar, el poble acollirà el dissabte 19 la festa dels 
Més Tumàcat que amb música, dansa, molts efectes es-
pecials i imaginació faran que tothom pugui fer un viatge 
al·lucinant divertit. Castellfollit de la Roca també gaudirà 
amb la música de Millenium, per a tots els públics i els jo-
ves també podran escoltar les versions més actuals amb 
Sixtus. Diumenge serà el torn de les sardanes i les havane-
res en la jornada en homenatge a la gent gran del municipi. 

Tots els espectacles seguiran els protocols marcats per 
evitar nous contagis de coronavirus entre la població. La 
festa es celebrarà, també, sempre i quan ho permeti la 
situació del moment.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA POSA L'ACCENT EN LA 
SEVA FESTA MAJOR, SUBSTITUÏDA ELS DARRERS ANYS 
PER LA DE LA GERMANDAT
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Redescobrir 
Santa Pau a la tardor  

Un dels racons més especials de Santa Pau és una fage-
da poc coneguda, anomenada la Fageda Fosca. Situada 
a la falda de la Serra de Finestres, sota el Puigsallança, 
és un indret salvatge enmig de la penombra d'altíssims 
arbres. S'hi pot arribar seguint una ruta de menys de 
tres hores i dificultat mitjana, apta per a tota la família. 
La caminada surt del centre històric del poble, passa 
per la falda del volcà d'en Simón, seguint les marques 
de la Xarxa de Senders Itinerànnia. 

Aquesta és una de les sortides proposades al web del 
Patronat de Turisme de Santa Pau, on s'hi poden trobar 
des de rutes senderistes a activitats de lleure, com pas-
sejades en carruatge, trenet, cavall o fins i tot ‘segway’.

Una de les activitats que ha tornat amb la represa ha es-
tat l'’Scape village', un joc pensat per a petits grups, pre-
feriblement a partir de 16 anys, que consisteix a resol-
dre un assassinat a partir de diverses pistes, i a la mateix 
temps conèixer alguns dels personatges històrics que 
van viure en aquesta vila medieval durant el segle XIV. 

Trobaran més informació l'Oficina de Turisme de Santa 
Pau i als webs www.visitsantapau.com o 
www.itinerannia.net. 

RECÓRRER A PEU ELS CAMINS DEL MUNICIPI ENS POT 
PORTAR A DESCOBRIR INDRETS ESPECTACULARS
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Pujar a la 
Mare de Déu del Mont 
per admirar el Canigó

Pocs cims són tan a l’abast i resulten tan inspiradors 
com el de la Mare de Déu del Mont. Arribats al seu 
santuari, si alcem la vista podem contemplar la Ga-
rrotxa, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà fins al Cap de 
Creus si el dia és clar, i des d’allà, imponent davant 
els nostres ulls, la serralada dels Pirineus i els seus 
cims plens de llegendes. Allà estant, no és difícil iden-
tificar-se amb l’escultura que resta asseguda al nos-
tre costat mirant l’horitzó. Representa al poeta Jacint 
Verdaguer el 1884, inspirant-se per escriure ‘Canigó’, 
obra clau de la Renaixença. Al Santuari de la Mare de 
Déu del Mont s’hi pot pujar des de Beuda o Cabane-
lles. Hem escollit la ruta circular que té sortida i arri-
bada al municipi garrotxí.

DES DEL MUNICIPI GARROTXÍ DE BEUDA 

S’INICIA UNA RUTA AMB UNA DE LES MILLORS 

RECOMPENSES: TENIR LA CATALUNYA VELLA ALS 

PEUS, CIMS I VALLS QUE VAN INSPIRAR BONA PART 

DE LA HISTÒRIA I ELS MITES CATALANS

RUTA
SANTUARI DE LA MARE DE DÉU 

DEL MONT DES DE BEUDA

Durada aproximada  4h 30'

Distància  13 Km

Desnivell positiu acumulat 
920 m 

Dificultat Mitjana

Època recomanada Tot l'any
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NOMÉS AMB EL DNI

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

S E N S E  I N T E R E S S O S

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

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

Sortim de Beuda en direcció nord-oest per una pista de 
baixada fins a trobar un revol d'on surt una altra pista 
asfaltada que ens porta al Castell de Beuda i a la Granja 
de Colldejou. Després prendrem un corriol que es tro-
ba a mà dreta i que ens portarà fins al mas Can Tries. 

Novament prendrem un altre corriol a mà dreta sen-
yalitzat amb marques de color vermell. Pujarem fins al 
Pla de Solls seguint marques de color vermell i algunes 
fites, pel costat del Mas Sobirós, que queda a mà dreta, 
fins a enllaçar amb la carretera que puja al santuari.
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PUNT DE
CÀRREGA

CÀMERES DE
VIGILÀNCIA

PLACES
ADAPTADES

TARGETA
ABONAT

www.parquingcentreolot.com Segueix-nos

A OLOT TOT COMENÇA AL CENTRE

Travessarem la carretera i enllaçament amb un corriol 
que passant pel collet de Soserres ens portarà al San-
tuari de la Mare de Déu del Mont, a una cota de 1.124 
metres. El santuari és originari del segle XIV. Des del 
mirador es poden contemplar vistes de 360 graus, amb 
punts com el Cap de Creus, el Golf de Roses, el Canigó, 
els cims de l'Alt Empordà, l’Alta Garrotxa i el Pla de l'Es-
tany, a més dels Pirineus Orientals. El cim ofereix serveis 
d'hostatgeria, bar i restaurant.

Un cop vist el cim, baixarem tot cercant les restes del 
monestir de Sant Llorenç de Sous, a peu de carretera. 
Després prendrem el camí de retorn continuant per la 
carretera aproximadament un quilòmetre, fins a l'alça-
da del cingle de Roca Pastora, on agafarem un corriol 
de baixada que ens durà fins a Can Oliveres. En aquest 
punt, seguirem baixant seguint les indicacions direcció 
Beuda, punt final del recorregut.

A LA VERGE DEL MONT

Oh Mare de Déu del Mont
com tan alta sou pujada
en un trono de penyals
dalt el cim d’una muntanya?
És per sentir els angelets
o per rebre el bes de l’alba,
o per abastar un estel,
lo més bell de l’estelada?
No és per sentir els angelets
puix vos volten en garlanda
ni per veure eixir el sol
per Vós no s’és post encara
ni per abastar un estel
prou n’estau ben ben coronada;
sols per beneir
d’Empordà l’hermosa plana
que teniu a vostres peus
pregant-vos agenollada.

Mn. Jacint Verdaguer
3 d’agost de 1884
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Tres escenaris per a la 
principal fira literària 
d'un sector tocat pel 
coronavirus

Va començar sense fer excessiu soroll, però deu anys 
després s'ha convertit en un dels certàmens referent de 
la literatura independent: és la Liberisliber de Besalú, 
que celebra l'onzena edició el proper 3 i 4 d'octubre. 
Però la situació pandèmica del coronavirus fa que la 
fira es plantegi diferents escenaris, un dels quals és una 
hipotètica suspensió lluny de la voluntat dels seus or-
ganitzadors. 

Així, hi ha tres plantejaments possibles: un d'ells, el més 
optimista i al mateix temps complicat, és el de poder 
celebrar tots els actes sense cap tipus de restricció. Un 
segon és el que permetria mantenir els llibres al carrer, 
amb mesures de prevenció per evitar nous contagis i 
controls d'aforament a les activitats per tal de garantir 
la seguretat de tots els participants. El tercer es produi-

LA LIBERISLIBER VOL TORNAR A PRENDRE EL POLS DEL 
MÓN DE LES EDITORIALS INDEPENDENTS, EN UN ANY 
EN HORES BAIXES PER AL SECTOR CULTURAL

ria en cas que els rebrots fessin impossible portar la li-
teratura a la gent en persona, i s'hauria de fer de forma 
telemàtica. En qualsevol cas, es preparen actes per tal 
que el món de les editorials independents mantingui el 
seu forat per aconseguir que la cultura no sigui la gran 
perjudicada de la crisi sanitària.
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T'AJUDEM A DIGITALITZAR EL 
TEU NEGOCI

> PÀGINES WEB

> APLICACIONS MÒBILS

> ECOMMERCE

> POSICIONAMENT WEB

> MÀRQUETING DIGITAL

ESPECIALISTES EN

VOLCANICINTERNET.COM | 972 264 296 

Miquel-Àngel Codes és una de les 
ànimes imprescindibles de la Li-
berisliber: vinculat des del primer 
dia al certamen, ha fet del seu ac-
tivisme una defensa del sector.

Quina és la situació de les edito-
rials independents amb el coro-
navirus?
Malament, com tots els sectors. 
Tot està trastocat, i venim d'un 
Sant Jordi posposat i descafeïnat. 
Però hem vist coses positives: hi 
ha una militància dels lectors per 
salvar les llibreries, i s'ha notat un 
sobreesforç social per salvar el 
sector.

Us heu plantejat la suspensió de 
la fira?
No ho descartem: la situació és in-
certa i les consignes de les adminis-
tracions tampoc són clares. També 
hem de seguir el sentit comú, mal-
grat que a vegades sigui contradic-
tori respecte les consignes. 

Miquel-Àngel Codes: 
"Sempre es poden trobar claus 
per entendre aquest món en la 
cultura crítica i independent"

Com valoreu el paper de l'admi-
nistració?
S'ha trobat a faltar. Hi ha hagut ma-
nifestacions desafortunades, com la 
del ministre de Cultura, que va afir-
mar que "primer va la vida i després 
el cine" per justificar la falta d'ajuts. 
Les dues coses poden ser compati-
bles i necessàries, no cal menystenir 
la cultura. Els sector es troba dèbil i 
sense pressupost la gent ho passa 
malament. A més, es tanquen es-
pais culturals segurs mentre que al-
guns turistes es salten prevencions 
sense conseqüències. 

Quina ajuda pot oferir el món de 
la cultura independent?
Sempre es poden trobar claus per 
entendre aquest món i cap a on va, 
sempre des de la voluntat d'una lli-
bertat d'expressió i sense tallar-se 
ni un pèl. Cal ser incòmodes, més 
que mai, i aquestes veus sempre es 
trobaran en editorials que es sur-
ten de la norma.
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Especialistes en 
manteniment web 

per empreses.
972 09 57 26
Av/ Reis Catòlics, 29 (Olot)

info@foxnice.com
www.foxnice.com

ENCARA NO TENS

WEB?

La MDM de Beuda, 
oberta les 24 hores

En temps de coronavirus les curses esportives han que-
dat afectades per la pandèmia i per la impossibilitat de 
complir amb els protocols de seguretat. Però hi ha gent 
que se les ha empescat per poder celebrar els seus es-
deveniments amb garanties, a través de les solucions 
imaginatives. 

És el cas dels Gas Mountain, l'entitat organitzadora de 
la MDM de Beuda, la cursa que arriba fins a la Mare de 
Déu del Mont. Per tal que els atletes puguin seguir co-
rrent i competint amb altres per l'Alta Garrotxa han po-
sat a l'abast dels esportistes la possibilitat de competir 
a qualsevol moment de qualsevol dia: és a dir, una cur-
sa oberta les 24 hores. S'ha de comptar amb l'aplicació 
Open Trail Races, on el participant serà classificat en el 
rànquing de la cursa un cop passat per tots els punts 
de control. De totes maneres, l'entitat manté vigent la 
cursa oficial del proper 8 de novembre a no ser que hi 
hagi cap imprevist.

LA CURSA QUE RECORRE ELS VOLTANTS DE BEUDA 
I PASSA PER LA MARE DE DÉU DEL MONT S'ADAPTA I 
S'OBRE A DISPUTAR-SE EN QUALSEVOL MOMENT
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El 76è Ball Pla de Sant 
Miquel haurà d'esperar

La festa del barri olotí de Sant Miquel, que s'havia de 
celebrar del 20 al 26 de setembre, també s'ha vist per-
judicada per la situació sociosanitària. Per primera ve-
gada des de 1945 no es podran veure pels carrers del 
barri els tradicionals vestits de paper d'un dels actes 
més emblemàtics de la celebració, el Ball Pla de Sant 
Miquel. 

La incertesa del moment van motivar la decisió de sus-
pendre la desfilada, que va començar fa 76 anys com 
una burla del ball pla d'Olot, on la burgesia olotina pre-
sumia del seu poder adquisitiu. Enguany, el COVID no 
ho ha posat fàcil a les cosidores per poder elaborar les 
peces, ja que moltes d'elles formen part de grups de 
risc. Tot i així, seguiran treballant perquè puguin lluir-
se la propera edició. 

La Comissió de Festes i l'Associació de Veïns del barri 
de Sant Miquel han optat per anul·lar la resta d'actes 
habituals, però pensen en alguna fórmula alternativa, 
on també hi haurà un record pel seu Ball Pla.

LA COMISSIÓ DE FESTES PENSA EN FÓRMULES PER 

RECORDAR LA FESTA MAJOR DEL BARRI OLOTÍ
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FESTA MAJOR A LA VITRINA
A l’inici del 2020 ningú no es podia arribar a imagi-
nar que passaria sense l’oportunitat de veure els 
Gegants d’Olot en les dues ocasions que tradicio-
nalment surten de l’Hospici, per Corpus i per Fes-
tes del Tura. El debat amb la faràndula es trobava 
a l’entorn de la renovació dels balladors, reduint 
el temps que pot ballar una persona; una solució 
que permetia fer córrer la llista amb més agilitat i 
complir les expectatives dels candidats i les seves 
famílies. Ha passat Corpus i arriba la diada de la 
Mare de Déu del Tura sense que les figures hagin 
pogut fer un pas fora de les seves vitrines. Així ha 
quedat la que havia de ser la programació de la 
festa major d’Olot del 2020, a la vitrina dels temps, 

guardant les forces per l’any vinent i servir, encara 
que sigui una mica, a l’edició del 2021.

Sovint, quan ens aturem en el camí, a banda de 
descansar sempre és bo pensar quin ramal esco-
llirem en la següent bifurcació. Aprofitar el temps 
per reflexionar sobre les passes fetes i les que fa-
rem mai no està de més. En les properes pàgines 
proposem una reflexió sobre els valors de la festa 
major que identifica els olotins i  olotines, a través 
de converses amb alguns dels seus protagonistes. 
Mantenim, de retruc, la flama de la celebració amb 
l’esperança de gaudir-la l’any vinent. Voldrà dir que 
l’epidèmia haurà donat pas a l’alegria novament.
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Un any estrany per als 
balladors de la faràndula

Aquest 2020 està sent estrany segurament per tothom. 
Qui els hi havia de dir a la trentena de balladors que for-
men part de la faràndula d’Olot que les Festes del Tura 
de l’any passat serien les últimes que ballarien en molt 
de temps? Després de la suspensió dels balls per la ce-
lebració de Corpus, en plena pandèmia, al mes de juliol 
van saber que aquest 2020 definitivament no ballarien, 
amb la cancel·lació de les Festes del Tura. En parlem 
amb els balladors Jordi Gelis i Aniol Massegur.

AQUEST ANY ELS GEGANTS I LA RESTA DE 
PERSONATGES DE LA FARÀNDULA OLOTINA ES 
QUEDARAN SENSE SORTIR A PLAÇA A BALLAR
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En algun moment van tenir 
esperances els balladors?

Aniol Massegur: Veient la dinàmica 
negativa que portàvem amb 
l’evolució del virus era d’esperar 
que no balléssim. Vam estar parlant 
durant forces dies si teníem alguna 
altre possibilitat, i sortir a ballar, però 
al final vam veure que el més prudent 
i responsable era no arriscar-nos. És 
una decisió encertada.

Jordi Gelis: Jo sabia que era difícil 
que les festes es fessin, però tenia 
l’esperança de trobar una forma de 
poder ballar. Però malauradament la 
situació sanitària no ha millorat i no 
s’ha pogut tirar endavant res.

Com han viscut els mes d’agost?

A.M.: Aquests dies d’agost, quan 
hauríem hagut d’estar assajant, 
han estat molt estranys, molt 
desconcertants.

J.G.: Són tres setmanes molt 
intenses que les gaudim plegats, tot 
el grup, i d’alguna manera o altra és 
una forma de retrobar-nos entre 

els balladors que no ens podem 
veure tant sovint. En definitiva, una 
sensació molt estranya és la que 
hem tingut aquestes setmanes”, 
assegura en Jordi.

En què pensaran quan arribin els 
dies de festa?

J.G: Aquests dies sí que seran 
estranys. Ens els imaginem amb 
una sensació de buit molt gran. La 
tancada després del ball d’espelmes, 
el dia de la mare de Déu, la primera 
sortida a l’Hospici... una llàstima.

INCERTESA SOBRE ELS RELLEUS

Pel que fa als relleus de balladors, 
tot i que des del grup ens 
asseguren que no n’han parlat, 
suposen que “el més lògic seria 
aplaçar-los a l’any vinent i congelar 
aquest 2020” diu Aniol Massegur. 
Tot plegat és un reguitzell de 
situacions estranyes. Mentrestant, 
els gegants, els cabeçuts, els 
cavallets i el cap de lligamosques 
hauran d’esperar encara uns 
mesos més per tornar a treure les 
rialles dels olotins i les olotines.

Aniol Massegur

Jordi Gelis
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La Principal d'Olot, 
banda sonora de les 
Festes del Tura

Si hi ha un element que evoca les Festes del Tura, aquest 
és la seva banda sonora. Els músics de La Principal d'Olot 
són els responsables de fer-la sonar i acompanyar els 
membres de la faràndula olotina. No poder-ho fer aquest 
any suposa tot un canvi en la manera com viuen les festes 
els membres actuals de la cobla. Per al seu representant, 
Josep Navarro, és un "cop dur", sobretot emocionalment. 
Per a La Principal d'Olot les de Festes del Tura són les ac-
tuacions més esperades de tot l'any, des de la cercavila, 
el Ball de gegants, nans i cavallets, a la processó o l'Adéu 
Vila d'Olot. No només per la música, sinó per l'ambient 
festiu que es respira als carrers i les places de la ciutat.

Després d'un estiu atípic, en què han reduït significativa-
ment el nombre d'actuacions, els músics de La Principal 
d'Olot trobaran a faltar especialment la complicitat de 
la gent, els aplaudiments emotius a l'inici i el final de les 
festes, quan els Gegants s'acomiaden fins l'any que ve. 
La situació obliga als olotins a esperar un any més per 
poder gaudir de la seva festa, però afortunadament la 
seva música té la capacitat de transportar qui l'escolta 
als moments més feliços.

LA CANCEL·LACIÓ DE LA FESTA MAJOR HA ESTAT UN 
COP DUR EMOCIONALMENT PER A LA COBLA
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“Resulta estrany no 
haver de dir    quedem 
a les barraques    ”

Hem quedat amb Quel Roca al Firal, lloc associat a les ba-
rraques de les Festes del Tura en l’imaginari col·lectiu de 
la majoria d’olotins i olotines. Roca ens recorda, però, que 
l’origen l’hem de buscar al Torín, on durant l’època de l’al-
calde Pere Macias uns entusiastes olotins enamorats de la 
festa de San Fermín van promoure la instal·lació de la pri-
mera barraca de les Festes del Tura. Era la de la penya ‘La 
Garrocha’, un mot que jugava amb el nom de la comarca i 
el de la vara llarga que es fa servir en els espectacles tau-
rins. “Alguns que estàvem en entitats vam veure que allò 
funcionava”, recorda Roca.

La barraca del Vòlei Olot va ser una de les que s’hi van su-
mar l’any següent. “Al principi, el factor econòmic de les ba-

rraques no era tan important, era més un ‘divertimento’. 
Això es va liquidar ràpid”, assegura l’actual president del 
club esportiu. Amb el pas dels anys, el recaptat a la barraca 
ha resultat fonamental per tirar endavant les activitats de 
les entitats al llarg de l’any. “Fa uns anys des de l’Àrea d’Es-
ports vàrem fer un estudi intern. Per a una entitat normal, 
les barraques podien representar un quart del pressupost, 
i no deu haver canviat massa, sempre que ho facis bé a la 
barraca, és clar”. 

Indaguem sobre què vol dir fer-ho bé a la barraca. “Ens 
hem de mirar la barraca com un negoci”, diu Roca, “i s’han 
de fer les coses molt ben fetes, primerament, negociant 
els productes. El cost de la cervesa i el refresc el negocia 
directament l’Ajuntament amb grans distribuïdors, amb la 
qual cosa es treu un bon preu per a tots en conjunt, però el 
menjar i el licor, si serveixes licor, el negocies tu”. 

Aconseguir uns bons preus per als productes és el primer 
pas per fer-ho bé a la barraca. El segon és el control del 
personal. Quel Roca ens fa un càlcul ràpid de les persones 
que es necessiten per servir; són unes nou en l’actual mo-
del de barraca, per dos torns al dia i per quatre nits i mitja, 
i ens enumera “dues rèmores o forats negres”: el convit 
a persones de fora i l’autoconsum. Per controlar que això 
no passi, es fan tiquets, i el color del taló de tiquets se sol 
canviar d’un dia per l’altre. “Si no, te’l podries guardar i treu-
re’l l’endemà. Això ha passat, és estrany dins una mateixa 
entitat però de vegades la gent que està dins no és prou 
conscient del que costa tirar-la endavant”. El Vòlei Olot no 
utilitza “per raons històriques”, explica el president. “És un 
perill però la gent ho agraeix”.

Analitzem amb Quel Roca la importància de les barraques 
per a les Festes del Tura i per a les entitats que les organitzen, 
així com les repercussions de la seva absència. El seu perfil 
ens aporta una acurada diagnosi des de molts punts de 
vista. Com a tècnic de l’Institut d’Esports de l’Ajuntament 
d’Olot, Roca coneix les necessitats dels clubs esportius que 
es troben darrere de bona part de les barraques. És president 
del Club Vòlei Olot, una de les entitats amb més experiència, 
i durant 17 anys ha format part de la Comissió de Festes.
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Un altre mètode per controlar les barraques és posar-hi 
pares. Perquè hi participin, se’ls incentiva rebaixant-los la 
quota anual fins al mínim assumible a canvi que col·laborin 
en aquesta mena d’activitats.

Si les barraques són molt importants per a les entitats que 
hi són al darrere, també ho són per al conjunt de la festa 
major. La seva presència al Firal s’ha fet tradició i fins i tot 
punt de trobada general. “La frase de “quedem a les ba-
rraques” s’ha fet molt famosa”, apunta Roca, “O quedem 
a la barraca del patinatge, a la dels escacs, del vòlei, del 

bàsquet, del hoquei... Ara malauradament no hi haurà ba-
rraques ni res. Ho entenem perquè fer les Festes del Tura 
era jugar-se-la”.

Tot i l’esforç que comporta portar una barraca – “La gent es 
pensa que fem barraca perquè ens agrada”, diu Quel Roca, 
“però ells gaudeixen mentre nosaltres estem pringant” – 
algunes experiències viscudes compensen el tràngol. El 
president del Vòlei Olot recorda amb nostàlgia els inicis de 
les barraques al Firal petit. “Aquella mena de campament 
gitano tenia el seu encant, tot i que no estava exempt d’al-
guns riscos”.

Rere la barra de la barraca es pot aprendre que les apa-
rences encanyen. “Fa anys, jo encara era encarregat de la 
barraca·, recorda Roca, “uns 10 o 12 homes amb males 
pintes van aparcar les seves Harleys a la plaça del Teatre a 
primera hora de la tarda. La primera barraca era la nostra. 
S’hi van asseure i van començar a demanar cerveses sense 
pagar-les després, una rere l’altra. Nosaltres anàvem apun-
tant sense saber què fer. Passades les hores, van demanar 
<<qué se debe>>. Vaig acabar fent un vol en una Harley. En 
canvi, malfia’t dels que porten corbata. Fa uns anys, tres 
‘pijos’ de Girona van marxar sense pagar. Vam enganxar a 
un i vam fer venir la policia. El noi no portava diners a sobre 
i va trucar els seus amics. Et penses que van venir?”.
Tot i que ho entén i no ho critica, a Quel Roca li sap greu 
que s’hagin hagut de cancel·lar les festes, no tant per les 
barraques i sí pel propi concepte de Festes del Tura. “Per a 
mi el millor moment és quan el Cap de lligamosques truca 
a la porta principal de l’Hospici i surt la faràndula. I això que 
no sóc ‘farandulero’!

Quel Roca conversa amb ViU entre el Firal i el Firal petit, on darrerament s'han instal·lat les barraques de festes

Barraques de festes el 1987, al Puig del Roser. Al fons, la del Club Vòlei Olot. Fotografia: Arxiu Comarcal de la Garrotxa
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Bones Festes

     del Tu
ra!

Ni la grip espanyola no 
va poder aturar les 
Festes del Tura

Les Festes del Tura en la seva concepció de festa major de la 
ciutat existeixen des del 1859. Des de llavors, la capital de la 
Garrotxa havia estat donant compliment al programa d’ac-
tes previst cada any i de manera ininterrompuda, a excep-
ció de comptades ocasions, i sempre per raons bèl·liques.

Les primeres afectacions van arribar amb motiu de les 
Guerres Carlines. La tercera d’aquestes lluites armades per 
la successió del tron d’Espanya, entre els partidaris d’Isa-
bel II i els de Carles Maria Isidre de Borbó i més tard del 
seu net Carles, va tenir lloc entre el 1872 i el 1876. El con-
flicte va tenir afectació sobre la festa major d’Olot però no 
totalment, com explica l’arxiver de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa Xavier Puigvert: “Les Guerres Carlines van fer que 
puntualment alguns anys les Festes del Tura no es pogues-
sin celebrar amb tot el seu esplendor, es realitzaven alguns 
actes però no tots”.

La Guerra Civil espanyola sí que va suposar l’anul·lació de 
les festes de principi a fi. “El fet que la revolta militar escla-

ABANS DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19, LA FESTA 
MAJOR D’OLOT NOMÉS S’HAVIA VIST AFECTADA 
PELS CONFLICTES BÈL·LICS

tés el juliol del 1936”, explica Puigvert, “va fer que les Festes 
del Tura no es poguessin celebrar”. El conflicte bèl·lic va 
afectar la celebració més enllà dels anys que va durar la 
guerra, un cop la festa olotina va reprendre’s. “A partir del 
39, un cop s’acaba la guerra”, comenta l’arxiver olotí, “s’in-
tenta donar més relleu i protagonisme als actes religiosos 
que envolten les Festes del Tura, més que no pas els actes 
laics, purament lúdics”.

La festa major va seguir endavant tot i la grip del 1918
La mal anomenada grip espanyola, succeïda el 1918, va 
tenir afectacions a escala mundial, tot i no encapçalar mas-
sa portades de diari. Tema tabú durant la Primera Gue-
rra Mundial per no desmoralitzar les tropes, el cert és que 
la pandèmia va cobrar-se la vida d’entre cinquanta i cent 
milions de persones a tot el món i en menys d’un any. La 
guerra va matar-ne quaranta milions en quatre anys. A Ca-
talunya, territori neutral, sí que es parlava amb naturalitat 
d’aquesta soca de grip especialment virulenta, tot i que, 
segons explica Xavier Puigvert, no hi havia la consciència 
de salut pública que hi ha ara. Això explicaria que la grip 
no tingués cap afectació documentada sobre les Festes del 
Tura del 1918, i que la presència de mascaretes a les foto-
grafies d’aquell any fos residual per no dir nul·la.
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La crisi del coronavirus ha suposat 
la cancel·lació de tot el programa 
d’actes de les Festes del Tura. 
D’aquesta manera s’ha perdut una 
batalla, la de les Flors del 2020, un 
dels actes més populars i esperats 
de la festa major. Recordem 
la història d’aquesta activitat 
arrelada a la ciutat i gairebé 
centenària, una batalla singular 
on ningú no pren mal i on ningú 
no se sent vencedor ni vençut.

Fins a l’arribada de la pandèmia 
petits i grans s’han trobat 
anualment a Olot en una de les 
guerres més simpàtiques que 
existeixen. La contemplen gairebé 
cent anys d'història, amb múltiples 
carrosses i anècdotes, anant 
des de la reivindicació juvenil a 
la fortalesa de les entitats. És la 
Batalla de les Flors, de la qual se'n 
té referències des del 1927. Amb 
aquest mateix nom es va convertir 
aviat en una de les activitats més 
celebrades de les Festes del Tura. 
Els olotins estaven expectants per 
veure sortir les creacions amb 
flors de paper, seques o naturals. 

Amb la Guerra Civil la batalla va 
viure un període de decadència i 
el Centre Catòlic la va recuperar. 
L'entitat va decidir al 1952 retornar-
li el seu esplendor sota el nom de 
'Coso Iris', que ha perdurat en la 
memòria de molts ciutadans. En 
aquest període gris de la història 
recent de la ciutat l'esdeveniment 
era molt esperat per les diferents 
colles d'amics. L'acte es convertia 
en una finestra on desenvolupar 
la creativitat; permetia disposar 
d'una llibertat per relacionar-se 
amb els companys i sortir al carrer 
i desinhibir-se d'una dictadura 
latent durant la preparació de les 
carrosses o bé al mateix dia del 
Cos Iris.

Un cop acabada la dictadura, 
i a mesura que les Festes del 
Tura s'anaven obrint a més 
celebracions al carrer i més 
estils musicals, el Cos Iris va 

Un any de treva
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anar perdent protagonisme per 
la davallada de la participació, 
fins que el Centre d'Iniciatives 
Turístiques va decidir agafar-ne 
el relleu el 1997. Des de llavors 
l'entitat n'ha recuperat el nom 
original: la Batalla de les Flors. 
Ha volgut dotar de personalitat 
a la desfilada, obligant a cobrir 
amb flors de paper els motius de 
les seves carrosses, i fomentant 
la participació d'entitats i 
associacions de tota la Garrotxa.

A més de l'organització, l'espai 
també ha variat amb els anys. 
Molts recorden els problemes 
que tenien les carrosses per 
donar voltes pel Firal, ja que 
s'encallaven amb els arbres per 
la seva alçada. També se n'han 
vist cremar moltes davant els ulls 
dels espectadors, enviant en orris 
la feina d'hores i hores durant 
l’estiu. Altres maldecaps han estat 
veure carrosses parades per falta 
de benzina al mig del Firalet antic, 
havent de ser remolcades pels 
participants. Ara les anècdotes 
passen a l'entorn de la plaça Clarà, 
convertida en seu definitiva de la 
batalla. I el públic, ple d'infants 
i adults atès el seu caràcter 
multigeneracional, espera 
bocabadat que les carrosses i 
comparses passin dues vegades 
davant dels seus ulls, perquè 
a la tercera volta es doni el toc 
d'inici d'una batalla d'un confeti 
que cobreix a tothom d'alegria. 
Darrerament s’utilitzaven per a 
la batalla més de 3.500 bosses de 
confeti.

L’acte comptava amb la complicitat 
de prop d’una desena d’entitats 
i tota la seva massa social, 
decorant carrosses i preparant 
coreografies. Organitzadors i 
participants comprenen la mesura 
de suspensió de la festa per part 
de l’Ajuntament d’Olot. Les seves 
idees quedaran per a la propera 
edició, esperant temps millors on 
la diversió no estigui renyida amb 
la precaució. 



SOCIS D’HONOR
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot
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La Comissió de Festes del Tura no 
descansa: després de celebrar la 
darrera es posa immediatament a 
organitzar la següent. Però aquest 
any s'ha vist obligada a aturar la 
seva activitat: el coronavirus ha im-
pedit poder gaudir de la seva pro-
gramació anual. Ens en parla Martí 
Julià, un dels seus membres.

La Comissió de Festes del Tura se-
gueix treballant tot i no haver-hi 
festes?
Després de saber que aquest any 
no hi hauria festes, no hem treballat 
més. Hem fet una parada i després 
de festes ja tornarem a engegar 
motors.

Com us vau prendre la decisió?
És una decisió que fa molt de mal 
però tots sabem que el primer és la 
salut i la seguretat de tots. Per no-
saltres les festes són molt especials 

Una Comissió de Festes 
sense festes

Tot i els treballs de la comissió per tal de poder 
celebrar-les, les Festes del Tura d'Olot s'han hagut 
d'anul·lar per evitar nous contagis de coronavirus.

ja que les vivim moltíssim i de ma-
nera molt diferent. Tots sabíem que 
no serien unes festes normals, però 
no ens imaginàvem que es pogues-
sin arribar a suspendre.

Hi havia actes programats? 
Sí, estàvem preparant unes festes 
adaptades al coronavirus. S'estu-
diava tenir dos espais preparats per 
a uns aforaments limitats, respec-
tant totes les mesures de seguretat. 
Hi havia una programació pensada 
per no moure les masses que po-
dria atraure un grup capdavanter i 
evitar aglomeracions.

Quina és la resposta dels artistes?
Per desgràcia l'anul·lació és la tòni-
ca general a la majoria de les Fes-
tes "grosses", i tothom ho entén 
amb resignació. Tots tenim ganes 
que la cultura pugui tornar a ser el 
que era.

Creieu que el model de festes 
canviarà pel coronavirus?
No podem fer una previsió del que 
passarà. Ens trobem en una situa-
ció total d’incertesa on no sabem 
què pot arribar a passar. Igual que 
sempre, la nostra intenció és vetllar 
pel model de festes en què creiem, 
que estimem i sabem que funciona, 
però només el temps ens dirà què 
podem fer i què no. 

La Comissió de Festes, amb Martí Julià assegut al centre
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Per sentir-se una 
mica més a la festa

Els gegants, nans i cavallets d’Olot acabaran el 2020 sen-
se haver pogut sortir de l’Hospici; no ho van fer per Cor-
pus i tampoc no ho fan amb motiu de la diada de la Mare 
de Déu del Tura. Això suposa tota una frustració per als 
seus seguidors, que són la pràctica totalitat de la pobla-
ció de la ciutat i bona part de la de la comarca i alguns 
d’ells també de la resta de Catalunya.

El sastre Carles Solé, que té el negoci davant les portes 
de l’Hospici, per on cada primera tarda de Festes del 
Tura surt la faràndula d’Olot, ha pensat una original ma-
nera de fer una mica menys feixuga la seva absència. 
L’olotí ha dissenyat una col·lecció de mascaretes de roba 
amb motius de la faràndula olotina. El teixit, fet per Mia 
Jaurés, és homologat i s’hi poden trobar impressions del 
gegant i la gegantessa amb les seves arracades, a més 
de detalls del vestit dels cabeçuts i dels cavallets.

Durant el confinament l’empresa de Carles Solé, Indu-
mentària per a l’Espectacle, va començar a elaborar 
mascaretes de manera solidària juntament amb la colla 

EL SASTRE CARLES SOLÉ HA IDEAT UNES 

DIVERTIDES MASCARETES QUE REPRODUEIXEN 

DETALLS DE LA FARÀNDULA, PER A NOSTÀLGICS 

DE LES FESTES DEL TURA

La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la Roca. Es van 
fer arribar fins i tot a Madrid. Després de l’experiència, 
el sastre va voler afegir el seu toc especial a les masca-
retes i fer que tot olotí i olotina pugui dur-les sentint la 
faràndula molt a prop.

Carles Solé: “Va ser tancar la botiga pel 
confinament i de cop ens van demanar si 
volíem fer mascaretes solidàries. Les de la 
faràndula són d’un teixit homologat per 
sublimació fet per la Mia Jaurés. Hi ha la 
del gegant, la gegantessa, el vestit dels ca-
beçuts i dels cavallets”.



FESTA DE
LA SANTA ESPINA
A LES PLANES D’HOSTOLES

Dissabte 26 de Setembre

18h
El Pot Petit a la Pista Poliesportiva. Obertura 
de portes una hora abans. 

Venda d'entrades limitades a 
l'aforament a través del web de 
Turisme Garrotxa i a Estanc i Merceria Irene i 
Llibreria Serra de Les Planes d'Hostoles.

Diumenge 27 de Setembre

10h missa

17h mitja audició/concert de sardanes amb 
ball dels Gegants a la Plaça Nova amb la 
Cobla Selvatana.

19h Concert de Festa Major a la Pista Polies-
portiva amb l'Orquestra Selvatana.

22h Concert de Cobla i Veus a la Pista Polies-
portiva amb l'Orquestra Selvatana.

Venda d'entrades per els concerts a través del 
web de Turisme Garrotxa i a Estanc i Merceria 
Irene i Llibreria Serra de Les Planes d'Hostoles.

Dilluns 28 de Setembre

20:00h
Cantada d'Havaneres amb els Pescadors de 
l'Escala a la Pista Poliesportiva. Hi haurà rom 
cremat.

Recordeu: 
Distància + Mans + Mascareta

Més informació a www.lesplanes.cat 
o al 972448006
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L'Associació d'Amics del Porc i el Xai 
d'Olot lamenta la suspensió de les 
Festes del Tura malgrat que compre-
nen la decisió

Ser participatius i fer participar; és 
una de les màximes de l'Associació 
Olotina d'Amics del Porc i el Xai, una 
de les entitats més actives que hi ha 
en les Festes del Tura de cada any. 
Enguany, però, el coronavirus ha obli-
gat a deixar els carrers per guanyar 
en salut, però l'AOAPIX recorda que 
el 8 de setembre segueix essent Festa 
Major. Parlem amb Josep Reixach, un 
dels membres de la penya.

Com heu rebut la suspensió de les 
Festes del Tura?
Sobretot amb tristor i amb preocu-
pació. Tristor perquè perdem uns 
moments genials per a tothom i 
preocupació pel tema econòmic. 
Però malgrat que moltes coses no 

“La festa és tan important per a una ciutat 
com l'ocupació, el comerç o el transport”

Josep Reixach, 
membre de l’AOAPIX

es puguin fer, no deixa de ser festa 
major i cal que tothom ho tingui ben 
present.
 
Com afecta a nivell econòmic la 
suspensió a la vostra entitat?
Per festes tenim ingressos impor-
tants amb la venda de números de 
la Gran Rifa, espònsors amb el nostre 
programa de festes, l’ajut de l’Ajunta-
ment per festes...Les despeses fixes 
no paren i no tindrem entrada de 
diners. No tenim un gran pressupost 
però fem diners fent activitat i gene-
rant activitat, si no ho fem la ciutat 
perd però nosaltres també.
 
Teniu previst celebrar les festes 
del Tura d'alguna manera?
Hem fet una proposta a l’Ajuntament 
per fer una activitat diferent. Però 
ens cal el permís, el vist-i-plau i el su-
port econòmic. Farem alguna cosa 
‘online’ segur i, si la situació de salut 

ens ho permet, algun àpat intern 
amb les condicions que calguin. Però 
no serà el mateix i ens sembla que en 
la situació que vivim no pot ser el ma-
teix. Ens costa estar-nos quiets i quie-
tes, però si cal ho estarem. La festa 
és part de la vida com ho és la feina i 
per a nosaltres té molt de sentit tant 
a nivell personal com a nivell social.

Com creieu que seran les festes a 
partir d'ara? El coronavirus modifi-
carà el seu plantejament, fins i tot 
trobant un remei?
Això ens ho marcaran les autoritats 
sanitàries. El que hem d’evitar és que 
a la gent que no li agrada la festa o 
no la troba un acte social i cívic de pri-
mer ordre aprofiti per treure-li pes i 
protagonisme i faci plantejaments de 
mínims. La festa és tan important per 
a una ciutat com l’ocupació, el comerç 
o el transport. La festa i la cultura 
també ajuden a tenir una ciutat sana.
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Una missa per recordar 
els difunts per COVID-19 
durant les dates de les 
Festes del Tura

L’excepcionalitat del moment, provocat per la pandèmia 
de cornovarius en la qual estem immersos, ha obligat a 
ajornar o readaptar alguns dels actes religiosos durant 
la festivitat de la patrona d’Olot: la Mare de Déu del Tura.
Segurament un dels moments més especials tindrà lloc 
el dissabte 5 de setembre, quan es realitzarà, a partir de 
les 10 del matí i a l’església de Sant Esteve, una missa 
memorial per a tots aquells olotins i olotines que ens 
van deixar a causa de la COVID-19.

L’altre dia marcat al calendari serà el dia 8, amb la cele-
bració de la Mare de Déu del Tura. Les misses es traslla-
daran a l’Església de Sant Esteve, un espai més ampli i 
més fàcil per complir les mesures sanitàries establertes. 
En total se’n faran dues: la primera a les 9 del matí i la 
segona, presidida pel Bisbe de Girona Francesc Pardo, a 
les 11 del matí, que inclourà el cant dels goigs però no la 

ENGUANY LA PROCESSÓ NO SERÀ POSSIBLE I LA 
MAJORIA DE MISSES ES TRASLLADARAN A SANT 
ESTEVE

processó, que aquest any queda suspesa. El mateix dia, 
al Santuari del Tura, a 2/4 de 7 de la tarda, serà el torn 
del res del Sant Rosari i el cant dels goigs. 

Del 3 al 7 de setembre al Santuari hi haurà Quinari de la 
Mare de Déu del Tura, amb res al Sant Rosari a partir de 
2/4 de 7 de la tarda i missa amb homilia i cant dels goigs 
a les 7 de la tarda.

El que tampoc faltarà durant les dates de festes, concre-
tament el dilluns 7 de setembre a les 12 del migdia, serà 
el repic festiu de campanes.

Goigs a la Mare de Déu del Tura. Festes del Tur a 2018
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Olot TV connecta 
amb l’esperit de les 
Festes del Tura

Aquest setembre Olot Televisió vol omplir el buit que 
deixen les Festes del Tura, portant fins a la petita panta-
lla algunes de les múltiples emocions que fan de la festa 
major d’Olot un veritable patrimoni immaterial. Ho farà 
a través de programes especials que recordaran alguns 
dels actes més emblemàtics de la celebració. S’emetran 
en el mateix horari s’organitzarien en cas que el progra-
ma de la festa s’hagués mantingut inalterat.

La batalla més pacífica

Si les Festes del Tura 2020 s’haguessin portat a terme, el 
dissabte 5 de setembre la Plaça Clarà d’Olot s’hauria om-
plert novament de veïns i visitants esperant per veure les 
carrosses de la Batalla de les Flors. Enlloc d’això, a les 8 
del vespre Olot Televisió estrenarà el reportatge ‘La batalla 
més pacífica’. Al llarg de 30 minuts, diferents protagonistes 
de l’esdeveniment – les entitats que l’han organitzat durant 

LA TELEVISIÓ DE LA GARROTXA HA DISSENYAT 

UNA PROGRAMACIÓ ESPECIAL PER REMEMORAR 

ALGUNS DELS ACTES MÉS EMBLEMÀTICS I 

CONTAGIAR LES EMOCIONS DE LA FESTA MAJOR prop de 100 anys i, sobretot, les que hi han participant en-
galanant la carrossa – desfilaran per la pantalla compar-
tint les seves vivències a l’entorn de l’origen de l’acte, les 
raons de la seva popularitat, la preparació de les carrosses 
i les coreografies, l’evolució de l’activitat i el seu futur més 
immediat, tot amanit amb algunes de les millors imatges 
enregistrades per la Televisió de la Garrotxa, així com del 
fons d’imatges del Centre d’Iniciatives Turístiques.

La faràndula ballarà a Olot TV

La diada de la Mare de Déu del Tura no seria el mateix 
sense el tradicional Ball dels gegants, nans i cavallets. Olot 
Televisió és l’única que pot obrar la màgia i fer entrar la 
faràndula novament a les llars de tots els olotins i les oloti-
nes. Dimarts 8 de setembre a les 12 del migdia, la cadena 
reemetrà el Ball dels gegants, nans i cavallets de les Festes 
del Tura 2019 per fer-nos sentir una mica més a la festa 
major d’Olot i compartir amb els espectadors la rauxa i 
l’alegria viscudes com només els olotins saben viure-les.

Estrena del reportatge 
‘La batalla més pacífica’

Reemissió delBall dels gegants, 
nans i cavallets de les Festes del 
Tura 2019

Dissabte 5 
a les 20h

Dimarts 8 
a les 12h

Programació especial d’Olot TV amb motiu de 
la Mare de Déu del Tura
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TÍTOL APARTAT
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La Gala també s’adapta

El moment requereix ser imaginatiu per poder cele-
brar qualsevol festa, el programa de La Gala de les 
Preses defugirà els esdeveniments multitudinaris i els 
grans noms que s'havien pogut veure en concert en 
anys anteriors com, per exemple, Teràpia de Shock, 
Gertrudis o Els Catarres. 

Després de la suspensió de la Festa del Roser del maig 
ara la Comissió de Festes i l'Ajuntament de les Preses 
treballen perquè els veïns puguin gaudir igualment 
de la celebració als carrers, adaptant els actes més 
emblemàtics i també les propostes culturals, que co-
mençaran divendres 9 d'octubre i acabaran el dilluns 
dia 12. 

S'espera que els més petits i les seves famílies pu-
guin veure, amb condicions especials, la sortida de la 
faràndula del poble i el ball dels gegants, la granota i 
els calabotins a la plaça. La Comissió de Festes també 
estudia programar espectacles d'animació o propos-
tes teatrals, això sí, amb un aforament més reduït i 
controlat. Tot perquè, amb mascareta i distància de 
seguretat, els presencs i presenques no es quedin 
sense la seva Gala.

LA DEL 2020 SERÀ POSSIBLEMENT UNA DE LES 
EDICIONS MÉS ESPECIALS DE LA GALA DE LES 
PRESES, LA FESTA MAJOR D'AQUEST MUNICIPI 
GARROTXÍ 

Fotografies: Amics de les Preses
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TREPITJA GARROTXA
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Un cinquantenari 
més mogut del que 
haguessin volgut

La COVID-19 ha trastocat els plans de totes i cada una de 
les entitats, i el Centre Excursionista Olot no ha estat una 
excepció. A les línies que ara segueixen hauríem d’estar 
parlant d’una nova edició de la Trepitja Garrotxa, però 
davant la situació sanitària que estem vivint és del tot 
impossible ajuntar a un miler de persones - entre parti-
cipants, equip i organitzadors - per dur a terme la prova. 
Enguany el CEO celebrava, també, els seus 50 anys com 
a entitat i, fins al moment, estan fent tots els possibles 
per fer cada una de les propostes que tenien pensades. 
O, si més no, activitats que s’hi assemblin.

El primer dels objectius el podran complir: a finals de 
setembre principis d’octubre sortirà un llibre comme-
moratiu dels 50 anys del CEO. El llibre està plantejat a 
partir de diversos escrits fets per diferents persones 
que formen o han format part del centre excursionista 
i tractarà tota mena de temes: des de fets històrics de 
l’entitat, a rutes, a més de fotografies.

Abans del confinament el CEO tenia previst, també, fer 
5 cims per celebrar aquests 50 anys. Sota les mesures 

EL CEO TRAURÀ UN LLIBRE I FARÀ CINC CIMS PER 
CELEBRAR LES SEVES CINC DÈCADES.

sanitàries establertes, han pogut realitzar, amb grups 
de 20 persones, els cims Puigmal, Comapedrosa i Pica 
d’Estats, i s’està ara pendent de fer-ne dos més a la ban-
da francesa: el Carlit, el 20 de setembre, i el Canigó, el 4 
d’octubre, sempre i quan sigui possible.

I la tercera de les propostes pensades en un principi pel 
Centre Excursionista Olot és el dinar, que serà complicat 
de fer, donat que el club compta amb dos milers de so-
cis. De moment, però, el club s’ha marcat el 12 de des-
embre per poder-lo fer-lo fer d’alguna manera o altra.
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Convèncer en 
temps de pandèmia

El sector comercial ha estat un dels més afectats per la 
pandèmia de la COVID-19. El confinament i la posterior re-
cuperació de la normalitat ha modificat el model de vida i 
de negoci, però també de consum que tots teníem abans 
de la crisi sanitària. 

Un dels puntals del comerç local de la ciutat és, sens dubte, 
l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO), que agrupa prop 
d’un centenar de comerços i que arran de la crisi derivada 
pel coronavirus ha engegat diverses campanyes per reacti-
var el teixit comercial i el consum local de la ciutat. 

‘Retroba’t amb el comerç local’, va ser una de les primeres 
campanyes. L’objectiu era donar visibilitat a tots els esta-
bliments de l’entitat que s’havien vist obligats a tancar a 
través de les seves xarxes socials. 

La següent va ser l’’Olot.Shopping’, una campanya de ven-
des online per promoure tots aquelles botigues que fins 
llavors no tenien presència al món digital. La campanya va 
ser una iniciativa pionera, on els botiguers de la ciutat feien 
una jornada de venda online durant 24 hores en una plata-
forma virtual única. 

ELS COMERÇOS D’OLOT ES TRANSFORMEN I 
S’ADAPTEN A TRAVÉS DE CAMPANYES I INICIATIVES 
PROMOCIONALS

La campanya ’El passaport de l’ACO’, va sorgir amb la inten-
ció de premiar als clients que feien la seva compra als co-
merços de la ciutat. Els guanyadors del sorteig van poder 
endur-se un xec per gastar en els establiments associats. 

Campanya per escollir proximitat

‘Triem a prop, donem vida a Olot’, és l’última iniciativa pro-
mocional de l’Associació de Comerciants, amb l’objectiu 
de generar en la ciutadania un sentiment de col·lectivitat 
al voltant del comerç local i fer veure que, per a poder 
avançar en la difícil situació econòmica en la que ens tro-
bem, és necessari l’esforç de tots i totes.
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Els ciutadans poden optar cada setmana a vals de regal 
de 50 euros de l’ACO si realitzen una compra a un comerç 
d’Olot i ho pengen i mostren a Instagram, amb el hashtag 
#TriemAprop. Les veïnes i veïns d’Olot també poden parti-
cipar-hi enviant vídeos i imatges explicant per què escullen 
el comerç local al canal de Whatsapp 679 99 37 30.
 
Alhora, cada dissabte, de les 11 del matí a la 1 de la tarda, es 
realitza una acció promocional al carrer on s’instal·len ‘pho-
tocalls’ perquè els consumidors els puguin utilitzar a l’hora 
de realitzar les seves imatges i vídeos. A tots els assistents 
que s’acostin fins a aquests espais se’ls entregarà una bos-
sa de tela de la campanya com a mostra d’agraïment.

Ara l’ACO vol posar color a la tardor

De cares a aquesta tardor el Comerç Olot reprèn la cam-
panya ‘A Color’. Fins ara, la iniciativa havia consistit a do-
nar vals de promoció i descomptes o regals directes que 
s’havien d’utilitzar en botigues de sectors diferents respec-
te d’on els consumidors havien comprat. Enguany la cam-
panya arriba amb alguns canvis, però manté l’essència per 
fomentar la descoberta d’establiments de proximitat que 
els consumidors no estan habituats a visitar.

La pandèmia ha propiciat que es valori encara més el co-
merç local i la importància que té per la ciutat. Amb la visió 
posada més que mai a mostrar un comerç especialitzat, 
amb més avantatges que inconvenients, amb un tracte 
personalitzat i professional, l’Associació de Comerciants 
d’Olot treballa conjuntament amb les diferents entitats de 
la ciutat i de la comarca per ser un referent. 
 
Tots i cadascun dels establiments aposten per modernit-
zar-se i oferir la millor versió d’ells mateixos, esperant que 
els clients i la gent d’Olot i comarca triï a prop, triï proxi-
mitat, triï qualitat i, al cap i a la fi, triï donar vida a la ciutat.
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Estimar el bon producte 

Els cistells de tots els garrotxins que han fet confiança 
a la Plaça Mercat d’Olot s'han seguit omplint amb pro-
ducte fresc, de qualitat i elaborat a dues passes de casa. 
Sens dubte, el pa, la carn, l'embotit, els salaons, la pasta 
o els làctics que comprem, tenen un gust molt més bo 
si, a més, donem suport als petits productors i venedors 
que trobem cada setmana rere el taulell de la parada.     

Celebraran la Setmana Internacional dels Mercats

Aquesta tardor, la Diputació de Girona i la Xarxa de Mer-
cats Sedentaris se sumen a la Setmana Internacional 
dels Mercats, que es va haver d'aplaçar al maig i final-
ment es podrà celebrar del 18 al 27 de setembre.  

La campanya 'Estimo el meu mercat' de la Diputació in-
cidirà en la manera com comprem i l'ús que fem dels 
aliments, amb l'objectiu de promoure valors com la sos-
tenibilitat i el consum responsable. S'han programat di-
ferents activitats que també passaran per la Plaça Mercat 
d'Olot, adaptades a totes les recomanacions sanitàries 
del moment, com ara un taller de cuina de reaprofita-
ment i un altre de batch cooking. També es promourà 
un concurs d'Instagram de receptes d'aprofitament. 

Primera parada de la visita a la D.O. olotina

El dissabte 5 de setembre al migdia surt de l’Oficina de 
Turisme d’Olot un itinerari programat per conèixer els 
establiments i el menjar més genuïnament olotí, allò que 
es pot anomenar 100% la D.O. de la capital de la Garro-
txa. La Plaça Mercat és la primera parada del recorregut 
que seguirà visitant els establiments més emblemàtics 
de la ciutat, botigues de tota la vida i productes de KM0. 
La ràtio serà de 19 persones més el guia per prevenir la 
COVID-19. Per informació i reserves, cal trucar al 972 26 
01 41 o al 972 90 38 22.

ELS PLACERS DE LA PLAÇA MERCAT D'OLOT NO 
S'HAN ATURAT EN ELS ÚLTIMS MESOS PER FER 
ARRIBAR EL SEU PRODUCTE ALS CLIENTS
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Crema de carbassa 
amb encenalls de pernil 
i rossinyols de pi  

1. Buideu la carbassa amb compte i feu-ne daus 

2. Talleu i peleu la ceba i els porros

3. Coeu la ceba i el porro en una cassola, sense 
que quedi ros 

4. Afegiu-hi la pastanaga, la patata i la carbassa 
i remeneu una estona

5. Salpebreu

6. Un cop estovat, afegiu-hi el brou

7. Deixeu-ho coure 20 minuts 

8. Tritureu la mescla fins que quedi una crema fina 

9. Assequeu el pernil al forn sobre un paper vegetal 

10. Una vegada sec, esmicoleu-lo

11. Mentrestant, en una paella, saltegeu els 
rossinyols

INGREDIENTS

PASSOS A SEGUIR

PRESENTACIÓ

Una carbassa petita (500-900 g)
1 ceba
2 porros 
1 patata
200 grams de pastanaga 
Sal 
Pebre 
1 litre de brou vegetal o de pollastre 
Oli d'oliva 
300 g rossinyols de pi 
50 g de pernil ibèric 

1. Torneu a posar la crema dins la carbassa
2. Abans de servir, decoreu amb els rossinyols i 
els encenalls de pernil  
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Un festival d’itineraris 
saludables a la Garrotxa

Una posta de sol al cim del Puigsacalm, una passejada 
nocturna per la mítica Fageda d’en Jordà, un itinerari en-
tre colades de lava o una refrescant ruta pels gorgs de 
Santa Pau. Són només algunes de les propostes guiades 
que els amants de la natura poden escollir a la Garrotxa 
entre el 2 i el 4 d’octubre. La comarca torna a participar 
per segon any de l’oferta dels Festivals de Senderisme 
dels Pirineus, sota el títol de Garrotxa Volcanic Walking, 
més de 16 activitats que van des de tranquil·les passe-
jades pel Parc Natural de la Zona Volcànica a rutes més 
exigents pels agrestes terrenys de l’Alta Garrotxa.

Les ascensions i rutes són només algunes de les activi-
tats previstes enguany. També s’hi poden escollir pro-
postes més pausades i relaxants, com sessions de ioga 
i meditació o marxa nòrdica en entorns molt atractius. 
Els ingredients d’aquests tastos del paisatge prepirinenc 
de la Garrotxa els coneixen molt bé els seus habitants; 
van des de sectors amb petjada volcànica a pobles de 
postal, passant per boscos encisadors, paisatges rurals 
i una gastronomia exquisida. De fet, totes les sortides 
programades preveuen degustacions de productes lo-
cals. A totes també s’inclou el ‘kit del senderista’.

LA COMARCA TORNA A SER AQUEST OCTUBRE UN 
DELS DESTINS DELS FESTIVALS DE SENDERISME 
DELS PIRINEUS PER DESCOBRIR ELS FASCINANTS 
PAISATGES DE LA MÍTICA SERRALADA I EL SEU 
ENTORN 

El Garrotxa Volcanic Walking

Turisme Garrotxa organitza el total de les 16 activitats 
proposades en aquest festival, amb preus que van dels 10 
als 30 euros segons la proposta. Els nens i nenes sempre 
pagaran 6 euros. Hi ha forfaits disponibles si es vol gaudir tot 
el cap de setmana. Tota la informació es pot trobar al web 
www.garrotxavolcanicwalking.cat. Aquest és el calendari 
d’activitats:

1. Orienta’t pel Bosc de Pedra Tosca. Divendres 2 d’octubre 17h
2. Fageda de nit. Divendres 2 d’octubre 21h
3. Sant Miquel del Mont, mirador de la Vall de Bianya. Dissabte 3 d’octubre 9.30
4. La mina dels bandolers, ruta llegenda + meditació. Dissabte 3 d’octubre 9h
5. Peregrins per Besalú i Beuda. Dissabte 3 d’octubre 10h
6. Barranquisme familiar a la Garrotxa. Dissabte 3 d’octubre 10h
7. Entre colades de lava. Dissabte 3 i diumenge 4 d’octubre 10.30
8. Marxa nòrdica i ioga amb vistes al mar. Dissabte 3 d’octubre 16h
9. Circuit d’orientació als Hostalets d’en Bas. Dissabte 3 d’octubre 16h
10. Posta de sol des del cim del Puigsacalm. Dissabte 3 d’octubre 16.30
11. Les coves de l’Alta Garrotxa. Diumenge 4 d’octubre 9h
12. Gorgues de la Vall d’Hostoles fent marxa nòrdica. Diumenge 4 d’octubre 9h
13. Ruta dels gorgs de Santa Pau. Diumenge 4 d’octubre 9h
14. L’entorn paisatgístic de Castellfollit. Diumenge 4 d’octubre 10h
15. Seguint els passos de Joan Maragall: Dos volcans al cor d’Olot. 
Diumenge 4 d’octubre 10h
16. El volcà Croscat a cegues. Diumenge 4 d’octubre 10h i 12h

Preparats per a la crisi sanitària
La pandèmia del coronavirus ha provocat la cancel·lació 
de tres dels festivals, els de la Cerdanya, Àreu - Pica 
d’Estats i Alinyà, tot i que es mantenen els de la Garrotxa, 
el Ripollès, el Pallars Jussà, la Val d’Aran, l’Alt Empordà i 
la Vall de Boí, i s’afegeix un de nou, el del Berguedà. Tots 
els organitzadors han treballat per complir les mesures 
de seguretat requerides per al senderisme, una activitat 
d’entrada saludable, practicada amb grups petits en 
espais oberts no massificats.

Els itineraris dels Festivals de Senderisme són per a 
tota mena de públic, amb diferents graus de dificultat. 
S’ofereixen de manera descentralitzada a diversos 
indrets del territori, incloent-hi espais protegits de gran 
valor natural.

Promoguts per l’Institut per al Desenvolupament 
i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, els diferents 
esdeveniments proposats s’inspiren en els walking 
festivals consolidats als països centreeuropeus i sobretot 
al Regne Unit. Guies locals acompanyen els senderistes 
durant les guies a peu, descobrint la cara més autèntica 
dels pirineus.

Hi ha alguna ruta pensada per a persones amb mobilitat 
reduïda en aquests festivals, on no només s’hi camina. 
En paral·lel també s’ofereixen activitats culturals per 
descobrir la gran riquesa dels Pirineus. Tots aquests 
esdeveniments s’estan organitzant des del juliol i 
continuaran fins al 18 d’octubre, sobretot els caps de 
setmana. Tota la informació es pot trobar a la pàgina 
web www.festivalssenderismepirineus.cat.

Festivals de Senderisme dels Pirineus. 
Garrotxa Volcanic Walking

Organitza: Institut per al Desenvolupament i la 
Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. Turisme Garrotxa

Telèfons:  
973 35 55 52
972 27 16 00

Webs: 
www.idapa.cat
www.festivalssenderismepirineus.cat
www.garrotxavolcanicwalking.cat
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Dijous 3 de setembre 

Olot
18.30 Res del Sant Rosari, 
Quinari de la Mare de Déu del 
Tura. Santuari del Tura
19h Missa amb homilia 
amb Mn. Miquel Oliveras i cant 
dels goigs. 
Santuari del Tura

Divendres 4 de setembre

Olot
18.30 Rés del Sant Rosari, 
Quinari de la Mare de Déu del 
Tura. Santuari del Tura
19h Missa amb homilia 
amb Mn. Miquel Oliveras i cant 
dels goigs. 
Santuari del Tura

Dissabte 5 de setembre

Olot
10h Missa memorial pels difunts 
d’Olot del Covid19. Sant Esteve
12h 100% visita D.O. olotina. 
Sortida de l’Oficina de Turisme 
d’Olot
18.30 Res del Sant Rosari, Quinari 
de la Mare de Déu del Tura. 
Santuari del Tura
19h Missa amb homilia amb Mn. 
Miquel Oliveras i cant dels goigs. 
Santuari del Tura

Diumenge 6 de setembre

Olot
18.30 Res del Sant Rosari, 
Quinari de la Mare de Déu del 
Tura. Santuari del Tura
19h Missa amb homilia amb Mn. 
Miquel Oliveras i cant dels goigs. 
Santuari del Tura

Dilluns 7 de setembre

Olot
12h Repic festiu de campanes. 
Església de Sant Esteve

18.30 Res del Sant Rosari, 
Quinari de la Mare de Déu 
del Tura. 
Santuari del Tura
19h Missa amb homilia 
amb Mn. Miquel Oliveras i 
cant dels goigs. 
Santuari del Tura
Dimarts 8 de setembre

Olot
9h Missa. Església Sant Esteve
De 10-13h i de 18-20h Portes 
obertes al 
Santuari del Tura
11h Missa solemne concelebrada 
amb el Bisbe de Girona. 
Església Sant Esteve
18.30. Rosari i cant dels goigs. 
Santuari del Tura

Dissabte 12 de setembre

Olot
10h Ruta matinal al volcà 
Montsacopa. Sortida de l’Oficina 
de Turisme d’Olot

Divendres 18 de setembre 

Riudaura
Tot el dia Festa Major
La Vall d'en Bas 
20h Docs del Mes. Honeyland. 
Can Trona

Dissabte 19 de setembre 

Besalú
Festa Major
Vespre Concerts i espectacles. 
Places de la Llibertat i Sant Vicenç i 
Prat de Sant Pere
Castellfollit de la Roca
Tot el dia Festa Major
Riudaura
Tot el dia Festa Major
La Vall d’en Bas
Tot el dia Festa Major de Sant 
Esteve d'en Bas

Diumenge 20 de setembre 

Castellfollit de la Roca
Tot el dia Festa Major
Riudaura
Tot el dia Festa Major
La Vall d’en Bas
Tot el dia Festa Major de Sant 
Esteve d'en Bas

Dissabte 26 de setembre

Les Planes d’Hostoles
Festa de la Santa Espina
18h Concert de El Pot Petit. 
Pista poliesportiva. Venda 
d’entrades online a través del 
web de Turisme Garrotxa
Diumenge 27 de setembre

Les Planes d’Hostoles
Festa de la Santa Espina
17h Audició i concert de 
sardanes amb la Selvatana i ball 
dels gegants. 
Plaça Nova
19h Concert de festa major 
amb l’Orquestra Selvatana. Pista 
Poliesportiva. 
Venda d’entrades online a 
través del web de Turisme 
Garrotxa
22h Concert de cobla i veus 
amb la Selvatana. 
Pista Poliesportiva. 
Venda d’entrades online a 
través del web de Turisme 
Garrotxa

Dilluns 28 de setembre

Les Planes d’Hostoles
Festa de la Santa Espina
20h Cantada d’havaneres amb 
Els Pescadors 
de l’Escala. 
Pista poliesportiva

Divendres 2 d’octubre

Les Preses
Festival Garrotxa 
Volcanic Walking
17h Orienta’t pel Bosc de 

Pedra Tosca. Sortida de 
l’entrada Parc de Pedra Tosca. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
La Vall d'en Bas 
Seminari Càtedra de Renovació 
Pedagògica 
Can Trona-UdG

Dissabte 3 d’octubre

Besalú
Tot el dia Fira d'editorials 
independents Liberisliber
Besalú i Beuda
Festival Garrotxa 
Volcanic Walking
10h Peregrins per Besalú 
i Beuda. 
Sortida de l’Oficina de Turisme 
de Besalú. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
Maià de Montcal
16h Marxa nòrdica i ioga 
amb vistes al mar. 
Sortida de l’aparcament de la 
zona esportiva. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
Sant Joan les Fonts
Tot el dia Fira de la Bruixeria
Festival Garrotxa 
Volcanic Walking
10.30 Entre colades d
e lava. Sortida de la Plaça 
Major de Sant Joan les Fonts. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
La Vall d’en Bas
Tot el dia Seminari 
Càtedra de Renovació 
Pedagògica Can Trona-UdG
Festival Garrotxa 
Volcanic Walking
9h La mina dels bandolers, 
una ruta de llegenda i 
sessió de meditació. 
Sortida del Parc Carrilet de 
Sant Esteve d’en Bas. Cal 
reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
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La Vall d’en Bas 
10h Barranquisme 
familiar a la Garrotxa. Sortida 
de Sant Privat d’en Bas. Cal 
reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com 
16h Circuit d’orientació als 
Hostalets d’en Bas. 
Sortida del pàrquing d’Hostalets 
d’en Bas. Cal reserva prèvia a 
www.garrotxavolcanicwalking.
com
16.30 Posta de sol des del cim 
del Puigsacalm. 
Sortida de Can Trona. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
La Vall de Bianya
Festival Garrotxa Volcanic 
Walking
9.30 Sant Miquel del Mont, 
mirador de la Vall de 
Bianya. Sortida del pal G174 
d’Itinerànnia, a Hostalnou de 
Bianya. Cal reserva prèvia a 
www.garrotxavolcanicwalking.
com

Diumenge 4 d’octubre

Besalú
Tot el dia Fira d'editorials 
independents Liberisliber

Castellfollit de la Roca
Festival Garrotxa 
Volcanic Walking
10h L’entorn paisatgístic de 
Castellfollit. 
Sortida de l’aparcament del 
carrer Nou, 28. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
Olot
Festival Garrotxa Volcanic 
Walking
10h Seguint els passos 
de Joan Maragall: 
Dos volcans al cor d’Olot. 
Sortida de l’Oficina de Turisme 
d’Olot. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com

Olot i Santa Pau
Festival Garrotxa Volcanic 
Walking
10h i 12h El volcà 
Croscat a cegues. 
Sortida de l’aparcament 
de l’Àrea de Santa 
Margarida, a Santa Pau. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
Les Planes d’Hostoles
Festival Garrotxa Volcanic 
Walking

9h Gorgues de la Vall 
d’Hostoles fent 
marxa nòrdica. Sortida de 
l’aparcament vigilat del trencant 
de Cogolls. Cal reserva prèvia a 
www.garrotxavolcanicwalking.
com
Sadernes
Festival Garrotxa Volcanic 
Walking
9h Les coves de l’Alta 
Garrotxa. Sortida del pàrquing 
del supermercat Consum d’Olot. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
Sant Joan les Fonts
Tot el dia Fira de la Bruixeria
Festival Garrotxa Volcanic 
Walking
10.30 Entre colades de 
lava. Sortida de la Plaça 
Major de Sant Joan les Fonts. 
Cal reserva prèvia a www.
garrotxavolcanicwalking.com
Santa Pau
Festival Garrotxa 
Volcanic Walking
9h Ruta dels gorgs de Santa 
Pau. 
Sortida de la Plaça Major. 
Cal reserva prèvia a 
www.garrotxavolcanicwalking.
com

Divendres 9 d'octubre 

Les Preses
Tot el dia 
Gala de les Preses
La Vall d'en Bas
20h Docs del mes. 
'Marwa petita i valenta' 
(Can Trona)
Dissabte 10 d'octubre 

La Garrotxa
Tot el dia 
Jornades Europees del 
Patrimoni 
Les Preses
Tot el dia Gala de les Preses 

Diumenge 11 d'octubre 

La Garrotxa
Tot el dia Jornades Europees 
del Patrimoni 
Les Preses
Tot el dia Gala de les Preses 

Dilluns 12 d'octubre 

La Garrotxa
Tot el dia Jornades Europees 
del Patrimoni 
Les Preses
Tot el dia Gala de les Preses 
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15anysal teu costat

la residència per a la gent gran

#residencia4.0Tardor 2020

Segueix-nos a les 
xarxes socials:
 
Facebook, Twitter 
i Instagram @latardorOlot

RESIDÈNCIA 4.0

Des de la seva creació ha estat pensat i dissenyat 
com un centre amb un nou concepte d’atenció a 
la gent gran, en un procés de renovació, d’inno-
vació i millora contínua.

Els nous temps que estem vivint ens han fet 
accelerar el procés de transformació que teníem 
previst i adaptar-nos a les noves necessitats de les 
persones.

La premissa de l’atenció centrada en la 
persona, juntament amb la creació d’uni-
tats de convivència i l’adeqüació d’espais, 
converteix la residència en un dels centres 
més complerts i segurs per a l’atenció a la 
gent gran.

A Residència La Tardor disposem de diverses àrees de convivència amb grups 
reduïts i espais molt amplis per a la comoditat de tots els residents. 

Cada zona funciona de manera independent en les tasques de la vida diària, 
realitzant tant tallers grupals com activitats individuals adaptades a cada persona. 

S’han incorporat les noves tecnolo-
gies per a tenir una millor cura de la 
salut i el benestar dels usuaris, poder 
viure noves experiències i millorar 
la comunicació amb les famílies.   




