el Nadal a la Garrotxa
L’esperit del Nadal ens manté units tot i les
mesures que ens obliguen a distanciar-nos.
ViU contribueix a portar-lo a les llars garrotxines fent-se ressò de l’esforç de les persones, entitats i pobles que treballen per
mantenir-lo viu.
Aquí hi trobareu una ﬁnestra oberta als
actes i activitats culturals que s’han programat a la Garrotxa, des de la Puríssima ﬁns al
Dia de Reis; articles i reportatges sobre com
es viu el Nadal, el cap d’any i la Nit de Reis
des de la Vall d’Hostoles ﬁns a l’Alta Garrotxa, des de la Vall de Bianya ﬁns a Besalú.
ViU porta el Nadal a casa per fer-nos sentir
més a prop en aquestes dates tan assenyalades i atípiques.
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
EDITORIAL

LES DATES QUE ENS APROPEN

Els estudiants del Màster en Arquitectura Efímera i Espais Temporals de l’Escola Universitària de Disseny i
Enginyeria de Barcelona (Elisava) han portat aquest any
fins a Olot una interessant instal·lació mòbil que convida a la reflexió. A diferents espais de la ciutat, una sèrie
de miralls sonors han permès efectes tan estranys com
poder xiuxiuejar un secret a 20 metres de distància
Un dels professors del màster, l’arquitecte garrotxí Xevi
Bayona, explica que la instal·lació s’ha dissenyat per demostrar que la distància física no té res a veure amb la
distància social. El concepte pren volada durant la pandèmia. En un context que obliga la societat a distanciar-se físicament, les persones necessiten d’elements
que els acostin. En aquest sentit, el Nadal, més que una
litúrgia, una festa o una tradició, és sobretot un esperit
amb efectes semblants als dels miralls sonors d’Elisava.
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El Nadal ens manté units tot i la distància. Dona sentit a aquelles videotrucades que es faran com a solució per veure i escoltar alguns dels nostres éssers estimats. L’esperit del Nadal funciona com un agent que
ens dona escalf i ens manté a prop els uns alts altres en
un context de desunió.
Aquest any, el ViU contribueix a portar a les llars garrotxines l’esperit del Nadal, fent-nos ressò de l’esforç
de persones, associacions i pobles que treballen per
portar la felicitat en aquestes dates, decorant escenes
que recorden pessebres vivents d’altres anys, muntant
Pastorets diferents que permeten fer Nadal malgrat les
limitacions d’aforament o acollint la visita de Ses Majestats els Reis de l’Orient de manera ordenada per no
generar aglomeracions allà on arribin.
ViU porta enguany històries de Nadal gairebé oblidades en l’espessor de l’Alta Garrotxa, reportatges sobre
tenaços pessebristes que segueixen donant mostres
del seu art transversal i excursionistes que continuen
portant el Naixement als cims més nostrats. Es fa ressò
de la solidaritat en estat pur i en totes les seves formes,
d’actes i activitats culturals que resisteixen el temporal.
ViU porta el Nadal a casa per fer-nos sentir més a prop
en aquestes dates tan atípiques i assenyalades.
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FIRA DE SANTA LLÚCIA DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Sant Feliu de Pallerols
recorda la Fira de Santa
Llúcia
EL FIRAL ACOLLIRÀ UNA INSTAL·LACIÓ DE
FOTOGRAFIES RETROSPECTIVES DE LA FIRA

El dia de Santa Llúcia és considerat tradicionalment la
data d'inici de les festes nadalenques, i a Sant Feliu de
Pallerols té un significat més especial. Enguany, a causa
de la crisi sanitària de la COVID-19, la fira no es podrà
celebrar. Amb tot, l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ha decidit, simbòlicament, recordar la seva celebració amb una instal·lació de fotografies retrospectives de la fira al Firal. S’hi podran veure des de la diada
de Santa Llúcia i durant totes les festes.
Una de les fires més antigues de la comarca
La Fira de Santa Llúcia és una de les fires més antigues
de la comarca i també una de les més populars d’arreu del territori català. Se celebra sempre el diumenge
després del 13 de desembre. El seu origen es remunta
a finals del segle XIV, concretament a l’any 1393, com
a fira de bestiar. Llavors, era senyor del castell i del
terme d’Hostoles Guerau de Rocabertí, fill de Guillem
Galceran de Rocabertí. Com que la fira de Santa Llúcia se celebrava sota el seu patrocini i protecció, des
del castell s’anunciava la fira arreu. Literalment, deia
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així: “Ara oyats tothom, generalment de part del molt noble senyor en Guerau de Rocabertí, senyor de Cabrenys i
de la Vall d’Hostoles, que la fira de dita vall, devuy a vuit
dies que serà 10 dia de Santa Llucia e dura quinze dies,
que persona que hage vengut estia salva e segura amb
totes ses mercaderies en fe de dit Senyor. Excepte tots els
traidors, e falsejadors de moneda, sodomites he hom que
hage comes crim de lesa magestat”.
En aquella època, la fira congregava mercaders vinguts
de Girona, Olot, Camprodon i Vic, que s’hi reunien durant 15 dies per intercanviar els seus productes. Mules,
rucs i carretes ben carregades feien via a la Vall i s’establien als voltants de la petita vila de Sant Feliu de Pallerols. L’hivern ja tocava a la porta i llavors solia ser llarg i
fred, així que els firaires anaven carregats amb tots els
seus provisionals habitacles per passar-hi els dies. Tot
i això, eren dies de gran activitat i alegria per a tots ells
i també, com no, per als habitants de la vall d’Hostoles.
Poc a poc, la tradició es va anar perdent fins que fa uns
anys l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va decidir
recuperar-la. Actualment ha esdevingut un mercat de
productes tradicionals i artesans i la fira amb més caps
de bestiar de la comarca, amb 35 corrals d’animals i
un centenar de caps de bestiar, superant així la Fira de
Sant Lluc d’Olot. A més, ja han esdevingut tradició diferents actes que coincideixen amb la fira, com ara una
pedalada popular en BTT, el tast gastronòmic de productes i plats de la Vall d’Hostoles elaborats per restaurants i fondes de la vila de Sant Feliu i comarca, exposicions de pintura d’artistes locals, activitats infantils, etc.
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TÍTOL APARTAT

Qui era l’Estruga,
la bruixa del Mallol?

Una de les fires
més antigues i més
importants de la
Vall d’en Bas
AQUEST ANY NO ES PODRÀ CELEBRAR. UNA
CAMPANYA DE PROMOCIÓ SUBSTITUIRÀ LES
PARADES D’ARTESANS.

Durant el pont de la Puríssima ha tingut lloc històricament una de les fires tradicionals a la Garrotxa, la de
Sant Nicolau del Mallol. El seu origen es remunta al segle
XIV, gràcies al privilegi del mercat que va signar el rei
Pere III, anomenat ‘el Gran’, a la Vila del Mallol, en aquell
moment capital del vescomtat d’en Bas. Enguany la fira
no es podrà celebrar a causa de la crisi sanitària. L’Ajuntament de la Vall d’en Bas ha preparat una campanya
de promoció i difusió dels artesans, artistes i productors
locals amb l’objectiu de suplir el buit que suposarà la
cancel·lació i promoure el producte de proximitat, una
de les essències de la fira.
Actualment, la fira de Sant Nicolau del Mallol és prou
diferent de com era als seus inicis. El 2015 l’equip de govern va redefinir-la i va convertir-la en una fira de productors i artesans locals, mostra d’animals i d’oficis, amb
la intenció de fer valdre el producte de proximitat i el comerç responsable. És llavors quan s’introdueix un espai
educatiu explicant el concepte de ‘viure a pagès’, amb
tallers d’herbes remeieres i danses populars, tot plegat,
però, barrejat amb activitats familiars, xerrades, música en directe i un caldo popular, que de ben seguir que
alleugera el fred dels primers dies de desembre. El 2017
s’incorpora la projecció del mapping ‘Les llegendes de la
Vall’, on es representen diferents llegendes, històries i
tradicions de la vall relacionades amb l’origen de la Fira
de Sant Nicolau i els remences.
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Estruga Maigarda, la Bruixa del Mallol,
va existir realment i estava casada amb
Bernat de Bellsolà, una de les nissagues
benestants del Mallol medieval. L’Estruga va ser titllada i acusada de bruixeria,
fet que va motivar un procés que va tenir
lloc a la Cúria de Bas el 1373. Sembla que
dedicava la seva habilitat als matrimonis
i a la fecunditat. De fet, durant el procés,
va comparèixer i declarar una dona anomenada Elisenda del Mas Isern, afirmant
que per més vegades que havia recorregut a la bruixa i els seus remeis, no havia
aconseguit ni l’amor del marit ni fecunditat.
La bruixa del Mallol va ser jutjada a la Cúria de Bas, però encara ningú ha trobat
la documentació de la seva sentència.
Per tot plegat, l’any 2003, l’artista Àngel
Rigall va construir el gegant de la Bruixa
Estruga Maigarda, que surt durant la festa major a finals d’agost i durant la Fira
de Sant Nicolau.

Fira al llarg dels segles
La concessió per poder realitzar la Fira
de Sant Nicolau es troba documentada a
l’Arxiu Reial de la Corona d’Aragó de l’any
1377, on s’establia que la fira començava
el dia de Sant Nicolau (6 de desembre) i
podia allargar-se fins a vuit dies, ateses
les condicions i dificultats que representava aleshores el desplaçament fins al
turó del Mallol.
L’any 1907 es va deixar de celebrar el mercat i no va ser fins prop de noranta anys
després, a la dècada dels noranta, que es
va tornar a recuperar en un format de fira
medieval amb parades d’artesans, mostra
d’oficis i una mostra de bestiar.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
ESCENES DEL PESSEBRE DE SANTA PAU

Un nou parèntesi
per al pessebre vivent a
Santa Pau
L’ORGANITZACIÓ ESTÀ VALORANT LA POSSIBILITAT
DE MUNTAR ALGUNES ESCENES EN LLOCS
EMBLEMÀTICS DEL CASC ANTIC PER RECORDAR
L’ESDEVENIMENT I FER NADAL

L’organització està valorant la possibilitat de muntar algunes escenes en llocs emblemàtics del casc antic per recordar l’esdeveniment i fer Nadal
El municipi de Santa Pau s'ha hagut de resignar a acceptar que un dels seus actes més emblemàtics i populars
no es podrà organitzar en l'edició d'enguany. Les sortides
i entrades d'any al municipi eren molt concorregudes, ja
que milers de persones visitaven el poble per presenciar
en directe escenificacions màgiques del pessebre vivent
en un entorn únic; amb el nucli antic com a fil conductor
d'un circuit que et transportava a les escenes bíbliques
més típiques de les festes nadalenques.
Fent una pinzellada a la història d'aquest emblemàtic
pessebre vivent descobrim que la idea va sorgir l'any

1980 amb la voluntat d´escenificar un pessebre vivent al
recinte medieval, fruit de la iniciativa de l’Associació de
Pares d’Alumnes de l’Escola Joan Maragall. El primer any
es va realitzar amb un mínim de recursos, però va ser tot
un èxit. L'Ajuntament i el poble s'hi van bolcar i es va continuar any rere any amb aquesta representació.
A partir del 1984 es va crear l'Associació d´Amics del Pessebre Vivent de Santa Pau, que va assumir l´organització
i el va fer créixer. Van arribar a representar-s'hi 40 escenes i el nombre de visitants i participants es va multiplicar. La representació va passar a ser un referent i una
icona a la Garrotxa que encara avui es manté. Només hi
va haver un parèntesi de sis anys en què no es va organitzar aquest pessebre. Cada any el poble es vestia d’època
per acollir el pessebre vivent més matiner de la comarca.
Enguany, però, no hi ha cap garantia que les restriccions
sanitàries siguin favorables a l’organització del que seria
la 29a edició, i els 200 integrants de l'Associació d'Amics
del Pessebre de Santa Pau han decidit que no es durà a
terme. Això sí, s'està valorant la possibilitat de vestir algunes escenes en llocs emblemàtics de la vila vella i deixar-les durant unes setmanes per qui les vulgui visitar.

ESPECIAL FESTES

*Oferta vàlida de l’1/12/2020 al 31/01/2021 a les òptiques ALAIN AFFLELOU d’Espanya i Andorra
Consulta’n les condicions a l’òptica o a afflelou.es.

PLAÇA CLARÀ, 1 · OLOT
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FA 182X120 NAVIDAD 20 CAT.indd 1
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
PESSEBRE VIVENT DE JOANETES

A Joanetes
el pessebre segueix viu
TOT I LA SUSPENSIÓ SE CELEBRARÀ UN ACTE
SIMBÒLIC PER MANTENIR LA TRADICIÓ

A la Vall d’en Bas hi ha el pessebre vivent amb més
història de la Garrotxa i amb més arrelament de Catalunya. Aquest any, a causa de la pandèmia de la COVID-19, els racons del nucli antic de Joanetes no es
transformaran de cap a peus com cada any. La junta del Pessebre Vivent de Joanetes no ha vist factible
portar a terme la representació perquè no es pot garantir el compliment de les mesures de seguretat dels
participants i dels visitants.
Malgrat tot, es durà a terme un acte simbòlic per recordar la tradició. Es durà a terme un espectacle de
llums i música de campanes des de Joanetes. Els espectadors ho podran veure i sentir des del cotxe i a
través d’una ràdio freqüència. També, es projectaran
diferents audiovisuals recordant el pessebre vivent i
s’encendrà l’estrella.
Un pessebre amb història
El Pessebre Vivent de Joanetes va néixer l’any 1983. La
iniciativa va sorgir de l’escola Verntallat, que van de-
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
PESSEBRE VIVENT DE JOANETES

Joanetes està format per una quarantena d’escenes
de diferents àmbits. Algunes fan referència a la història bíblica com l’Anunciació o el Naixement. Tot i així,
la gran majoria d’escenes representen antics oficis o
velles tradicions que commemoren la identitat agrícola de la zona: fusters, ferrers, serradors, pastors,
hortolans…

cidir organitzar una representació teatral de l’adoració durant la Missa del Gall a l’interior de l’església de
Sant Romà de Joanetes. Anys més tard es va proposar
fer quelcom més gran i es va moure l’escenari a l’hora
de la rectoria amb algunes escenes. Gairebé 40 anys
després de la primera representació, el Pessebre de

La preparació del pessebre comença gairebé amb
mig d’antel·lació i s’acostumen a necessitar 2 mesos
extres per la recollida de tot el material, així que és
una activitat que es desenvolupa d’octubre a febrer.
En l’actualitat hi participen més de 400 persones, tant
de Joanetes com d’altres nuclis de la Vall.
L’estel més gran del món
L’any 1993 van incorporar al pessebre una estrella
que corona el cim del massís de Santa Magdalena.
La primera proposta va ser fer-la de fusta i no massa
gran, però des de Joanetes, als peus del massís, no es
veia. De seguida es va començar a construir una altre,
el doble de gran i de ferro, de 43 metres de llargada
per 13 metres d’amplada. De fet, està inscrita al llibre
dels rècords Guiness i va mantenir aquest títol durant
15 anys. Per fer-la funcionar, s’hi van instal·lar prop de
mig miler de bombetes. Actualment, és un dels símbols del Nadal a la Vall d’en Bas.
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ARGELAGUER

Argelaguer celebra
l’arribada del Nadal al
voltant del foc
LA RECENT BAIXADA DE FALLES DEL MUNICIPI
GARROTXÍ APLEGA ELS VEÏNS AL VOLTANT
D’UNA FESTA MIL·LENÀRIA PRÒPIA DELS POBLES
PIRINENCS PER INICIAR AMB BON PEU L’ANY AMB
EL PODER RENOVADOR DEL FOC

Fa dos anys, un cúmul de casualitats va portar a Argelaguer a donar la benvinguda a l’hivern amb una festa
mil·lenària pròpia dels pobles pirinencs i prepirinencs.
Una veïna del municipi, la Gemma Vila, estudiant de
l’Escola de Pastors de Catalunya del Pallars Sobirà, va
ser testimoni de les tradicionals Falles dels Pirineus
que se celebren encara avui en més de 60 pobles catalans, francesos, aragonesos i andorrans i són Patrimoni Immaterial de la Humanitat des del 2015.
Al mateix temps que la Gemma Vila assistia a aquesta celebració, un llibre de llegendes de la Garrotxa va
arribar a les mans d’un altre veí d’Argelaguer, el músic
Guillem Ballaz. En les pàgines d’aquell llibre hi va trobar la història d’una figura humana coberta amb pell
d’os que pels vols de Nadal baixava de la muntanya i
es deixava veure a les valls. Amb el temps i la influència del catolicisme, aquell personatge misteriós s’havia convertit en una espècie d’home del sac, un espantacriatures que els pares utilitzaven per fer que els
nens i nenes s’acabessin la sopa. Originalment, però,
havia estat una espècie d’esperit dels boscos. Guillem
Ballaz el va acabar anomenant l’Home escorça.
Amb tot aquell material, Vila, Ballaz i altres col·laboradors es van posar a treballar en la creació d’una nova
festa a Argelaguer. Consistiria en aplegar la litúrgia
de la Baixada de Falles amb la de l’Home escorça. En
aquesta ocasió, la filera de falles enceses serviria per
atraure l’esperit del bosc per iniciar un nou cicle estacional en pau amb la natura. “La Baixada de Falles
permet sumar gent a títol individual”, explica Ballaz,
“però l’organització de la festa no recau en un reduït
nombre de persones. No exigeix implicació any rere
any. Si un any vols participar-hi, et fas la teva falla i t’hi
sumes a la baixada. Si un altre any no et va bé, deixes
d’anar-hi però la festa continua”.
La baixada va començar amb bon peu
Per crear la disfressa de l’Home escorça, Ballaz es va
fer ajudar per amics i coneguts. La professora de l’Escola d’Art d’Olot Ruth Aisa, veïna d’un pobles de les
proximitats d’Argelaguer, va fer-ne la màscara. Persones que sabien de costura van cosir-ne les pells. Per
fer les falles, els veïns van haver d’aprendre. Van documentar-se sobre diversos exemples de pobles que
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les celebraven des de feia molts anys, van recollir la
llenya i s’hi van posar.
La primera edició de la festa va reunir molta gent per
participar a la baixada, tot i que de falles s’hi podien
comptar unes poques desenes. El segon any ja van
ser més de trenta. Aquest tercer any la pandèmia del
coronavirus manté la incògnita sobre si els veïns d’Argelaguer podran reclamar l’atenció de l’Home escorça
la nit del solstici d’hivern. Caldrà veure si el Nadal fa
la seva màgia.

Començar un nou cicle en pau
amb la natura
Per impulsar la Baixada de Falles, Guillem
Ballaz va preguntar a la gent gran del poble
sobre celebracions en què havien participat
antigament. Li van explicar que quan eren
petits havien anat amb herbes a rebre els
Reis Mags de l’Orient. Tot allò entroncava
amb tradicions ancestrals pròpies de les regions dels Pirineus i Prepirineus on es collien
elements dels boscos i es portaven fins als
pobles. Aquells elements acabaven cremant-se. Als anys 50, aquestes pràctiques es
van convertir en el Tió de Nadal, collit als boscos per acabar donant regals. Antigament, el
tió no es recollia per fer-lo cagar, sinó per
cremar a casa. Amb aquest ritu, es renovava
l’aliança amb les criatures boscanes a la llar
de foc, cor de la família. D’aquesta manera,
la vida familiar seguia anant al compàs dels
cicles de la terra.
El foc ha estat tradicionalment el protagonista litúrgic dels solsticis als pobles de parla
catalana. Simbolitza el sol, que inicia un nou
cicle, en què tardarà més o menys a completar el seu recorregut pel cel. El foc també
simbolitza purificació – foragita els mals esperits - i renovació, per entrar bé en un nou
cicle estacional. El foc, doncs, també havia de
ser protagonista en la festa del solstici d’hivern a Argelaguer.

Quan saps que el millor de Nadal
no és el torró sinó compartir-lo,
ets cooperativa.

Cooperativa és oferir-te una gran
varietat de torró perquè triïs
el que més t’agradi.

Junts és Nadal per a tothom.
T’esperem al Supermercat Consum
de C/Mossèn Jacint Verdeguer, s/n, OLOT

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
PESSEBRES QUE HAN MARCAT UNA ÈPOCA

Pessebres i
pessebristes que van
marcar una època
AQUEST NADAL OLOT TORNA A MOSTRAR
DIFERENTS ESTILS PESSEBRÍSTICS QUE VAN
INSPIRAR UNA GENERACIÓ I LES POSTERIORS FINS
ALS NOSTRES DIES

La Mostra de Pessebres a Olot és sempre una bona
ocasió per recordar els orígens d’aquest tipus d’art total conreat a la Garrotxa i, en bona mesura, la seva capital. Al Museu dels Sants es pot visitar l’Espai Ramon
Amadeu, un espai màgic dedicat a un pessebrista que
va viure entre els segles XVIII i XIX i va marcar el camí
de molts figuraires catalans. Entre el 1809 i el 1914,
Amadeu va refugiar-se a Olot de la Guerra del Francès. Va viure a la casa de la família Bolós, on va esculpir un nombre important de figures de pessebre i va
inspirar diversos pessebristes coetanis. L’estil d’Amadeu reflecteix el caràcter humà de manera senzilla i
realista, a través de personatges de l’àmbit rural.
Alhora, durant l’època nadalenca, sempre resulta impressionant pujar al primer pis de la casa-museu Can
Trincheria i contemplar el pessebre monumental ini-
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Foto: Martí Albesa (Olot Cultura)

ciat per Ignasi de Trincheria el segle XVIII i continuat fins ben entrat el segle XX. El pessebre, que ocupa
dos panys de paret de l’estança dins un armari vitrina,
representa passatges de l’Antic i el Nou Testament.
Figures de tot tipus que representen personatges terrenals, celestials i de l’inframón, en paisatges vegetals,
culminen aquesta obra única de l’art popular català.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
FIGURAIRES DEL SEGLE XXI

Figuraires del segle XXI
LAURA BALDRICH I ESTER FONT PORTEN 25 ANYS
ELABORANT FIGURES DE PESSEBRE PORTADES
ALS NOSTRES DIES QUE JA ES TROBEN A MOLTS
PESSEBRES D’OLOT

Tot va començar amb un
encàrrec fet per un client
que finalment es va desdir
i no va voler les figures de
pessebre que havia demanat. L’olotina Ester Font,
encara estudiant d’escultura a Barcelona, va sentir
frustració amb totes aquelles figures de fang fetes.
La seva companya de pis,
la també olotina Laura Baldrich, que estudiava pintura, va proposar-li una idea
perquè aquelles peces no
quedessin al calaix. Les
pintaria i les posarien a la
venda.
Aquest va ser l’inici d’una
cita anual que s’ha convertit en ineludible per a les
dues artistes garrotxines.
Cada Nadal, i ja en van uns
25, l’Ester i la Laura fan algunes figures de fang artesanalment i les venen
a la plaça rector Ferrer
d’Olot. Al principi a la plaça
només eren elles dues i la
castanyera. Ràpidament les
figures van començar a tenir sortida i els compradors
els en demanaven més per
a l’any vinent. Des que s’hi
celebra la Fira del Pessebre
que ocupen una de les parades de fusta que s’hi ha-

biliten coincidint amb el Pont
de la Puríssima. No ho fan per
negoci sinó per afició, però els
compradors les col·leccionen i
n’hi ha que confessen tenir-ne
més de 80 al seu pessebre.
Les figures que elaboren l’Ester
i la Laura són de pessebre, sí,
però els personatges que creen tenen una estètica propera
als nostres dies i s’identifiquen
amb persones que podríem
creuar-nos pel carrer. Els Reis
Mags són senyors grans que
no van en camell, sinó a cavall. A vegades els compradors
els fan suggeriments i els demanen un nen que juga, per
exemple. Es tracta d’un estil
propi, el que els agrada. “Mai
no faríem un Messi caganer”,
explica la Laura Baldrich, “ni
ens fixem massa en la tradició.
Hi aboquem el nostre imaginari. Per a nosaltres no és un
negoci, és quelcom romàntic”,
assegura.
Una associació de tants d’anys
només es pot mantenir a través de la complicitat i l’admiració mútua de dues artistes que
es coneixen des de fa molts
anys. La Laura diu de l’Ester
que té unes mans màgiques.
Alhora, els colors alegres que
escull la Laura fan que les seves figures siguin fàcilment
identificables. Aquestes són les
de 8 o 10 centímetres, per col·
locar al pessebre. També en
fan de monumentals, de més
de 25 centímetres, bàsicament
el naixement i les figures més
característiques de l’entorn.
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
PROGRAMACIÓ ELMINI

10 anys de música
íntima a Olot
EL FESTIVAL ELMINI COMPLETA PER LA PURÍSSIMA
EL SEU 10È ANIVERSARI, INTERROMPUT AL MARÇ
PER LA PANDÈMIA

Si la situació sanitària ho permet, La Química celebrarà del 4 al 6 de desembre que fa una dècada que va
començar a començar a organitzar ElMini, el festival
olotí de la música independent. La desena edició va
arrencar al març, hores abans de l'entrada en vigor
de l'estat d'alarma, cosa que va obligar a ajornar gairebé totes les actuacions. L'excepció va ser el concert
de Damià Arròs i la Banda Apart, la reedició del grup
de versions de Damien Rice que es va poder veure el
2014, amb la participació de diversos músics garrotxins.
Amb el gust
a g r e d o l ç
Els concerts s'han
d'aquella metraslladat a la Sala
morable actuEl Torín, l'únic
ació, i el mateix
esperit
espai que permet
malgrat
les
complir les directrius r e s t r i c c i o n s
d'espai i afode prevenció de la
rament,
La
COVID-19
Química
ha
reprogramat
part del cartell dels deu anys per al primer cap de setmana de desembre, que inclou alguns dels artistes
que han passat per Olot en l'última dècada: l'anglès
Adam Giles Levy, Sènior i el Cor Brutal, que ha tocat
quatre vegades al festival, l'australià Steve Smith and
The Diablos, BigBlack Rhino i Ferran Palau.
Els concerts s'han traslladat a la Sala El Torín, l'únic
espai que permet complir les directrius de prevenció
de la COVID-19. Aquestes mateixes han limitat l'aforament a un centenar de persones i han obligat l'organització a suspendre una de les propostes segell del
festival, els Concerts d'estar per casa, que se celebraven en menjadors de cases particulars i amb un públic
reduït.
Tant si aquesta edició acaba suposant un parèntesi
com si no, ElMini ha demostrat que el que va començar com un festival modest s'ha anat fent gran fins a
consolidar-se del tot com una finestra per descobrir
artistes de qualitat, diferenciant-se dels cartells dels
grans festivals. Tan de bo puguin celebrar-ho aquest
2020, gaudint i fent gaudir el públic amb seus concerts.
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
MOSTRA DE PESSEBRES A OLOT

Foto: Martí Albesa (Olot Cultura)

L’art del pessebre,
per veure i admirar
LA MOSTRA DE PESSEBRES A OLOT TORNA A
SORPRENDRE AMB MIRADES ACTUALS SOBRE LA
TRADICIÓ GARROTXINA

Els millors pessebristes de diorames sempre han sabut com aplicar la perspectiva. D’això a la Mostra de
Pessebres a Olot no li’n falta, sempre sap com exposar un dels arts més tradicionals i característics de la
Garrotxa des de la perspectiva dels nostres temps. La
carta de presentació torna a ser el pessebre monumental de la ciutat, al pati de l’Hospici d’Olot, centre
neuràlgic de la mostra. David López torna a adaptar
el muntatge a l’actualitat, fent que els pastors guardin
distància social entre ells.
Al voltant del pessebre monumental, a les voltes de
l’Hospici, torna a mostrar-se una selecció de diorames de l’Agrupació de Pessebristes de la Garrotxa.
Enguany s’ha convidat els pessebristes de Banyoles
perquè també mostrin les seves maquetes. S’hi expo-
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saran creacions d’alumnes de l’escola-taller de pessebristes i obres de diferents autors garrotxins.
Quan es tracta de diorames amb una perspectiva actual la Laura Pujol n’és un referent. N’ha creat una
bona mostra que es pot visitar al primer pis de la casa-museu Can Trincheria. Pujol ha reproduït diversos
escenaris de l’Alta Garrotxa que es converteixen en
diorames de pessebre. Per fer-ho, ha comptat amb el
mestratge del pintor i pessebrista Miquel Duran, de
les Preses.
Seguint a Can Trincheria, podem embaladir-nos observant els detalls del sempre impressionant pessebre monumental de la casa-museu, i veure una altra
novetat d’aquest any, un pessebre d’estil familiar de
sobretaula, obra de Teresa Muela, a partir d’algunes
de les figures del fons Renart del Museu de la Garrotxa. El fons Renart neix de la donació que Apel·les
Mestres va fer en el seu moment al seu bon amic Joaquin Renart quan va morir, el 1936. Es tracta d’una
extraordinària col·lecció que permet repassar el pessebrisme des dels seus orígens fins a mitjans del segle
XX. La composició feta per Muela és una oportunitat
per veure algunes de les peces que normalment no
s’exposen al públic.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
140 ANYS DE ELS PASTORETS D'OLOT

Els Pastorets d’Olot
compleixen 140 anys
EL CORONAVIRUS IMPEDIRÀ LES REPRESENTACIONS
MÉS POPULARS DEL TEXT ESCRIT EL 1880, SI BÉ
ALGUNES ENTITATS TREBALLEN EN VERSIONS
APTES PER VEURE EN TEMPS DE PANDÈMIA

Aquest 2020 ha arribat als 140 anys una de les versions
de Els Pastorets més antigues que existeixen a Catalunya i que va veure la llum amb el títol dicotòmic de ‘El
nacimiento del Salvador o la redención del esclavo’. Més
tard, l’obra es coneixeria popularment amb el títol de Els
Pastorets d’Olot.
Tot va ser possible gràcies al Centre Catòlic d’Olot, que
el 1878 va prendre la iniciativa de representar uns Pastorets. Els primers textos d’aquest tipus d’obres teatrals
s’havien començat a escriure tot just feia un segle. Una
versió popular era ‘Lo Acte del Naixement del Niño Jesús’, escrit per Manuel Verdaguer el 1755. El 1878 havien
començat a representar-se els pastorets ‘La Flor de Nadal’ a l’Ametlla de Merola’, a Puig-reig, el Berguedà, sent
un dels Pastorets més antics de Catalunya. Per a la versió olotina, el Centre Catòlic va encarregar el text al poeta Antoni Molins, nascut a Barcelona el 1838, premiat als
Jocs Florals el 1867 i col·laborador a publicacions com La
Renaixença i Lo Gai Saber amb composicions poètiques
de caràcter religiós. Molins va escriure ‘El nacimiento del
Salvador’ originalment en llengua castellana.
Els impulsors van pensar l’obra com una sarsuela en vers,
un gènere popular en l’època, amb parts instrumentals i
vocals per a les quals van comptar amb les composicions
de l’olotí Ignasi Rubió. Nascut el 1861, Rubió era sastre de
professió i un destacat músic aficionat. Solia participar a
les interpretacions musicals de l’Institut Olotí de les Arts,
les Ciències i les Indústries tocant l’harmònium. Durant la
seva vida també va escriure la música de la sarsuela ‘La
Perla Olotina, o la Verge del Tura’.
Al principi, ‘El nacimiento del Salvador’ havia de ser una
adaptació de Els Pastorets de diversos autors coneguts.
Finalment, el 1888 els dos autors van estrenar l’obra amb
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text i cançons originals. L’Orfeó Popular Olotí va afegir-se
a les representacions de l’obra el Nadal del 1919 al Teatre
Principal, i a partir del 1923 al teatre de l’ateneu.
Els Pastorets d’Olot basa la trama en les aventures d’en
Bato, en Borrego i els pastors que van cap a Betlem a
adorar Jesús, eludint les trampes que els preparen els dimonis capitanejats per Luzbel. En el text original té també un paper protagonista l’esclau Uriel, que aconsegueix
redimir-se de la seva set de venjança contra el seu amo
Isaac. Curiosament l’esclau té nom d’arcàngel bíblic, com
Miquel i Gabriel, que també apareixen a la versió olotina de l’obra teatral. Més posteriors van ser les versions
de Els Pastorets de Frederic Soler ‘Pitarra’ (1891), amb en
Garrofa i en Pallanga, o els de Josep Maria Folch i Torres
(1916), amb en Lluquet i en Rovelló, obres que tot i així
han aconseguit més repercussió al territori català.
El 1980, el metge i escriptor Joaquim Danés fill va traduir
el text original de Els Pastorets d’Olot al català. En aquesta
llengua són encara representats a Ripoll, amb gran èxit
de públic a cada edició. Les representacions de Els Pastorets d’Olot van arribar a estendre’s a l’Alt Empordà i el Pla
de l’Estany i, no cal dir, a diferents pobles de la Garrotxa.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

L’ORFEÓ POPULAR OLOTÍ RECORDARÀ LES CANÇONS DE 'ELS PASTORETS' EL DIA DE SANT ESTEVE
L’Orfeó Popular Olotí, que l’any passat va complir 100 anys de representacions de Els Pastorets
d’Olot gairebé ininterrompudes, va ser conscient
que aquest any de pandèmia del coronavirus no
podria tornar a fer pujar a l’escenari la cinquantena d’actors i actrius que habitualment donen vida
als personatges de la sarsuela en un escenari de
reduïdes dimensions com és el del teatre de l’ateneu. La Junta, però, s’ha resistit a deixar en blanc
els acèrrims seguidors de Els Pastorets en un any
tan assenyalat com aquest. L’entitat prepara una
versió centrada en les cançons compostes per
Ignasi Rubió perquè el públic les pugui escoltar
i cantar per Sant Esteve, diada tradicionalment
marcada en el calendari per anar a veure Els Pastorets.

Per celebrar els 140 anys de Els Pastorets d’Olot, el Centre Els Catòlics havia previst portar al Teatre Principal
l’adaptació de Santi Jou estrenada a l’ateneu olotí un any
abans, amb la col·laboració de l’Orfeó Popular Olotí com
20 anys abans s’havia fet amb el 120è aniversari. La pandèmia del coronavirus ha obligat a ajornar-ne la representació fins un altre Nadal en què la situació sanitària
sigui més propícia.

Per representar la versió que l’Orfeó ha anomenat ‘Les cançons de Els Pastorets d’Olot’, el president de l’entitat, Joan Manuel Robles, ha adaptat
el text d’Antoni Molins perquè enllaci fàcilment
les diferents composicions musicals, veritables
protagonistes de la funció d’enguany. L’entitat
compta amb Ester Rivas per dirigir el cor de cantaires, i el grup Brunzit. L’any passat, un dels seus
membres, Joan Naspleda, va arranjar la partitura de Els Pastorets d’Olot per a tres instruments
amb motiu del centenari de les representacions
a l’Orfeó. Aquest any el trio de músics tornarà a
l’ateneu per interpretar en directe les cançons de
l’obra teatral.
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
L'ESCOLA D'ART D'OLOT

L’Escola d’Art d’Olot,
col·laboradora assídua
del Nadal a Olot
LA PROPOSTA ANUAL DEL CENTRE OLOTÍ SEGUEIX
SENT TOTA UNA ICONA DEL NADAL A LA COMARCA
DESPRÉS DE LA REFORMULACIÓ DE LA MOSTRA DE
PESSEBRES

L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot se suma un
any més al recorregut de propostes artístiques en diferents espais de la capital de la Garrotxa durant les
festes de Nadal. Des dels inicis de la Mostra de Pessebres d'Olot, fa més de 25 anys, l'espai més icònic de
l'escola olotina acull una intervenció sorprenent que
s'inspira en els valors i els símbols associats a les festes. Tot i la reformulació de la Mostra impulsada l'any
passat des d'Olot Cultura, la proposta anual del centre
olotí segueix sent tota una icona del Nadal a la comarca i s'ha optat per mantenir-la.
Aquest 2020, després de participar al festival Lluèrnia, els claustres del Carme han tornat a canviar la
seva aparença habitual per acollir la proposta dels
alumnes de 2n del Cicle Formatiu de Grau Superior
de Decoració i del Cicle Formatiu de Grau Superior
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d'Escultura aplicada a l'espectacle. Una quinzena de
joves tutoritzats per Jordi Bartrina i Xavier Moliner han
creat la proposta d'enguany, que porta per títol Fe. És
una intervenció més austera que de costum, d'acord
amb la situació inusual que viu la societat, però amb
un missatge contundent i que convida a la reflexió. Es
tracta d'una gran creu il·luminada que pot associar-se
a la religió, la salut, els amics, la família... o simplement a allò en què cadascú manté la fe, fins i tot en
els moments més adversos. Es podrà visitar fins al 6
de gener.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
LOTS DE NADAL DE LA VINOTECA

Lots de Nadal amb
embolcalls que són
un regal
LA VINOTECA EMPRÈN LA PRIMERA TEMPORADA
DE NADAL FIDEL A LA VOLUNTAT DE CUIDAR FINS A
L’ÚLTIM DETALL, AMB LOTS A MIDA I AMB UN PREU
QUE COSTA DE CREURE

La forma també és important. És una de les màximes
de La Vinoteca d’Olot, que aplicarà en la primera temporada de Nadal que viu l’establiment. Parteix del seu
detallista concepte de ‘packaging’ de cartró ‘scrap’, capses senzilles i elegants dissenyades especialment per
emmotllar els productes oferts per La Vinoteca.
Les possibilitats per a lots de Nadal són infinites i adients a tot tipus de butxaques, des del lot ‘Felicitats’, que
incorpora un cava Solà Raventós reserva de 24 mesos i
un torró artesà de pastisser Xixona a un cost de 22 euros, fins a lots amb cava gran reserva, vins de denominació d’origen i una gran varietat de productes artesans
de distribució limitada, un dels valors afegits del petit
establiment olotí. Les capses es presenten enfaixades
amb diferents missatges per desitjar bones festes a qui
les rebi, i fins i tot poden ser personalitzades amb el seu
nom a partir de tres lots.
Un altre aspecte atractiu del lot és el preu, sorgit de la
suma del cost de cadascun dels productes i en cap cas
per l’embolcall, que corre a càrrec de l’establiment. “El
cost de tot plegat pot semblar impossible”, explica el
responsable de La Vinoteca, Miquel Fluvià, “aquesta és
la gràcia”, assegura.
Valor afegit tant a dins com a fora
Qualitat, proximitat i denominació d’origen són senyes
d’identitat dels productes que s’hi poden trobar a La
Vinoteca i per suposat també a la panera. Locals o importats, els aliments i begudes que s’ofereixen a l’establiment olotí tenen com a mínim comú denominador
l’elaboració artesana i la producció limitada que els fan
especials. Exemples en són els vins seleccionats per La
Vinoteca, difícils de trobar, els torrons artesans de la
pastisseria olotina Cacau, fets moments abans de la recollida, o els embotits de Jordi Vilarrasa, provinents de
porcs alimentats amb ordi, blat de moro i favó criats en
condicions que tenen cura del benestar animal.
Per al pernil ibèric Guijuelo s’ha escollit una petita explotació de Salamanca amb una llarga tradició de generacions que cuida i estima el producte fins a l’últim detall,
tallant-lo a mà i envasant-lo al buit perquè arribi al plat
com acabat de tallar.
També ofereixen la panera clàssica
Aquest Nadal a la Vinoteca també s’hi pot anar a buscar
la panera clàssica, amb els productes dins la cistella. A
l’establiment s’hi poden veure exposades algunes mostres i escollir. En aquest cas, l’embolcall tampoc no puja
al preu de la panera.

V

Nadal 2020

26

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
EL TORRÓ AMIC

El Torró Amic ajudarà a
rebaixar l'angoixa dels
nens i nenes que entrin
a quiròfan
AQUEST ANY ELS FONS DE LA INICIATIVA SOLIDÀRIA ES
DESTINARAN A L’ELABORACIÓ D’UN CONTE ANIMAT
PER PREPARAR ELS INFANTS DAVANT UNA OPERACIÓ

Ajudar els garrotxins i les garrotxines a ser una mica
més feliços. Aquest és l’objectiu que any rere any es
marca la iniciativa solidària Torró Amic de Ferrer Xocolata i Olot Televisió. El diners que es recaptin enguany
tindran de nou una bona finalitat, la de contribuir que
els nens i nenes de la comarca entrin al quiròfan de
l’hospital d’Olot sense por.
Cinc euros del preu del Torró Amic aniran enguany
destinats a l’elaboració d’un conte que es mostrarà als
nens i nenes de fins a 10 anys que hagin de passar una
operació així com a les seves famílies, per entendre
junts el que significa passar una intervenció quirúrgica.
Tots, petits i grans, tendim a tenir por del que és desconegut. Amb aquest conte els nens i nenes sabran què
passa dins un quiròfan un cop els han adormit.
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Aconseguir el Torró Amic és molt senzill; només cal adreçar-se a Ferrer Xocolata, a la plaça de l’Àngel d’Olot, i demanar el torró on hi és dibuixat el Follet de la Garrotxa,
el personatge creat per l’equip pediàtric de la comarca
i que els nens ja han vist tant a l’Hospital d’Olot com en
alguns centres d’atenció primària.
El Torró Amic es va posar a la venda el passat 28 de novembre i es podrà trobar a Ferrer Xocolata fins al dia de
Reis. La producció respondrà a la demanda que hi hagi.
Ningú no es quedarà sense el seu Torró Amic.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
EL TORRÓ AMIC

Tennis taula als barris,
el resultat del Torró
Amic 2019
ELS FONS ACONSEGUITS EN L’ÚLTIMA EDICIÓ
FAN POSSIBLE LA INSTAL·LACIÓ DE DUES TAULES
D’EXTERIOR AL PLA DE DALT I AL PARC DE LES
MORES D’OLOT

Els diners recaptats pel ‘Torró Amic’, la iniciativa impulsada per Ferrer Xocolata i Olot Televisió, sempre aconsegueixen arrencar un somriure a un bon nombre de
persones. Si la primera edició va ajudar a millorar els
jocs infantils del pati de l’escola Joan XXIII d’Olot, els més
de 2.000 euros recollits a la segona edició de la iniciativa
solidària, la del 2019, faran possible la pràctica i socialització de l’esport a dos barris de la ciutat.
El Club Tennis Taula Olot, entitat beneficiària, ha decidit,
juntament amb els impulsors de la iniciativa i el regidor
d’Esports, Aniol Sellabona, instal·lar la primera de les
taules al barri del Pla de Dalt d’Olot. La segona s’instal·
larà més endavant al Parc de les Mores de la ciutat. L’objectiu, tal i com ha explicat Enric Llagostera, president
del club, és el de portar l’afició d’aquest esport als barris
i animar-los a unir-se al tennis taula practicant-lo d’una
manera més constant amb el club olotí, als pavellons del
Pla de Llacs.

Llagostera recorda que el tennis taula és un esport saludable que es pot practicar també durant la pandèmia
del coronavirus, ja que els oponents es mantenen a una
distància mínima de dos mestres i mig.
El Club Tennis Taula se sent agraït per l’obsequi que el
‘Torró Amic’ ha fet al foment del tennis taula a la ciutat,
i demana als veïns que tinguin cura de les dues taules
fixes instal·lades als barris perquè puguin ser utilitzades
durant molts anys.

NOM É S AMB EL DNI
FINANÇAMENT PER ALS CLIENTS
SENSE INTERESSOS
PLAÇA CLARÀ, 12 TEL. 972 280 644
WHATSAPP 646 784 568
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
LA VALL DE BIANYA

Superar les distàncies
per Instagram
EL GRUP DE JOVES DE BIANYA TRASLLADA ELS
TALLERS DE NADAL I REIS A LES XARXES SOCIALS

L'empenta del jovent té un paper clau en la dinamització
d'algunes de les activitats festives i familiars que es fan a
la Vall de Bianya. El grup de joves participa en els actes
més destacats del calendari bianyenc com, per exemple,
la Fira del farro, la festa major o la cavalcada de Reis, però
també promou activitats pròpies per a nens i nenes com
la festa de Halloween, que van estrenar l'any passat, o els
tallers nadalencs.
El grup de joves de Bianya està format per una desena de
nois i noies voluntaris d'entre 18 i 25 anys, amb el suport
d'una tècnica del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest
2020 les seves reunions han estat per primera vegada telemàtiques, i s'han vist obligats a adaptar el taller de cuina i el de fanalets que organitzen per Nadal. Com ja van
fer per Halloween, els oferiran a través del seu Instagram
(@jovesdebianya) on penjaran propostes perquè les famílies puguin elaborar-les des de casa: galetes, torrons
o magdalenes per fer una mica més dolç aquest Nadal
atípic, i un fanalet per il·luminar la nit de Reis. Els recursos
virtuals els ajudaran a superar les distàncies imposades
per la pandèmia i a connectar amb els nens i nenes del
poble que algun dia els prendran el relleu.

*Faig (Fagus sylvatica) a l’EIN Muntanyes de Rocacorba.
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Segueix-nos a les
xarxes socials:

al

eu

t

Facebook, Twitter
i Instagram @latardorOlot
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c o st at

la residència per a la gent gran
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’innovació 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.

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.

RESIDÈNCIA 4.0

S’han incorporat les noves tecnologies 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.

La premissa de l’atenció centrada en la
persona, juntament amb la creació d’unitats 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.
Tardor 2020

#residencia4.0

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

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
RIUDAURA

Una tradició que
sobreviu a la pandèmia
RIUDAURA RECORDARÀ L'ADORACIÓ DELS PASTORS
AMB UN VÍDEO D'IMATGES HISTÒRIQUES

Riudaura és l'única població que conserva un costum
que antigament s'estenia per tots els pobles dels Pirineus: l'adoració dels pastors durant la Missa del Gall,
el 24 de desembre. La nit de Nadal era una data assenyalada per als que es dedicaven al pasturatge, perquè era un dels pocs dies de l'any que podien assistir
a missa i hi tenien un paper destacat. Segons aquest
costum d'origen pagà, i adaptat a la tradició cristiana,
els pastors hi anaven amb la barretina i el sarró, adoraven el nen Jesús amb un moltó -el mascle de l'ovella
castrat- guarnit amb cintes i flors, que s'agenollava davant l'altar juntament amb el pastor major.
A Riudaura encara avui en dia aquest paper recau en
el pastor del poble, en Marc Muntanya, que entra per
la porta principal de l'església amb el moltó. L'acompanyen nenes del municipi vestides de pastores i els
cantadors de Riudaura, que interpreten conjuntament
una cançó popular.
És precisament gràcies a la implicació de la gent que
aquesta tradició que ha sobreviscut al pas del temps
també ho fa en aquest any de pandèmia. Un grup de
veïns ha recopilat fotografies antigues per elaborar un
vídeo que es projectarà el 24 de desembre i es farà arribar a tots els riudaurencs per recordar l'adoració dels
pastors, desitjant que l'any que ve pugui tornar a l'església de Santa Maria la nit de Nadal.
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Música per Nadal,
si la situació ho permet
En els últims anys, el Nadal a Riudaura ha estat
musical gràcies al Golden River Blues Festival,
el festival de música del municipi, que va avançar-se a l'octubre. Tot i així, si l'evolució de la
pandèmia ho permet, la música seguirà tenint
un paper destacat en l'agenda nadalenca, amb
dos concerts diferents. El diumenge 27 de desembre (18h), tindrà lloc el Concert de Nadal,
amb l'estrena del grup de joves intèrprets de
Riudaura 'Una amunt i una avall'.
El dissabte 2 de gener torna al municipi Circuit
Folc del Centre Artesà Tradicionàrius, un cicle
musical itinerant que porta música tradicional
a una vintena de localitats catalanes. Aquesta
vegada el concert anirà a càrrec la Companyia
MINIMíssimA, una companyia d'un sol integrant que toca molts instruments petits.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
BEUDA

Un pessebre monumental
LA TRADICIÓ NADALENCA A BEUDA PASSA PER LA
MOSTRA DE PESSEBRES AL MONESTIR DEL SANT
SEPULCRE DE PALERA

Sovint els simbolismes i els petits detalls serveixen de
celebració de les grans festes, com el Nadal. Beuda és
un municipi petit, disseminat i amb pocs habitants. El
nucli de Palera és conegut pel seu restaurant i pel monestir del Sant Sepulcre. Amb l’arribada de les darreres
setmanes de l’any, però, s’incrementa el moviment per
a un seguit de persones: el rector de Beuda, Mossèn
Miquel Oliveras, i els Amics de Palera, que des de fa uns
anys construeixen el pessebre monumental a l’entrada
d’aquest emblemàtic monestir. La festa acostuma a ser
ben senzilla, es composa del muntatge del pessebre
monumental, uns pessebres més petits fets pels nens i
nenes, la recitació de contes, cants de Nadal i una missa.
L’Associació Amics de Palera va néixer fa una dècada.
Sense ànim de lucre, el seu objectiu és preservar i difondre el monestir del Sant Sepulcre, donant-li vida cultural
o religiosa. Joan Cuadrat, un dels membres del Amics de
Palera, explica els orígens del pessebre: “Va començar
com una festa per a la mainada i els veïns, però amb
l’arribada de mossèn Miquel Oliveras, ara fa quatre
anys, va néixer la iniciativa de fer un pessebre artesanal,
amb guix –típic de la zona- i fustes reciclades”. I així és

com cada Nadal fins a la candelera, en aquest petit indret de la comarca s’hi pot veure un muntatge diferent,
però fet amb la mateixa estima que tots els pessebres.
Enguany, degut a la pandèmia, la tradició possiblement
no es podrà dur a terme. El que és ben segur és que no
es perdrà, ja que és una de les més arrelades del municipi garrotxí.
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
SANT ANIOL DE FINESTRES

La quina popular de
Sant Aniol de Finestres,
pendent de la situació
sanitària
LA QUINA POPULAR REUNEIX CADA ANY A GAIREBÉ
TOTS ELS VEÏNS I VEÏNES AL LOCAL SOCIAL DEL
MUNICIPI. LA SITUACIÓ SANITÀRIA POT AFECTAR A
L’ORGANITZACIÓ DE L’ACTE TOT I TRACTAR-SE D'UN
POBLE DE MENYS DE 400 HABITANTS

de quina sigui la situació sanitària durant el mes de
desembre.
La quina és l'únic moment del Nadal on la gent s'ajunta, canta les línies i quines i gaudeix de les festes en
companyia dels veïns i veïnes a Sant Aniol de Finestres. Tot dependrà de com evolucioni la pandèmia i de
l'aixecament o no del manteniment de les restriccions
de mobilitat i d'interacció social.

Els pobles petits no estan al marge de les restriccions
de mobilitat i la suspensió de l'activitat no essencial.
Sant Aniol de Finestres no arriba als 400 habitants
però també s'ha vist afectat per les mesures sanitàries. Des del consistori viuen aquests moments amb la
mateixa incertesa que a les ciutats.
Esdeveniments nadalencs com la representació dels
Pastorets o el Caga Tió per part dels més menuts ja es
van deixar de fer fa uns anys. A dia d'avui només s'organitzava, des de l'Ajuntament i la Comissió de Festes,
una quina popular. És una manera de reunir a gairebé
tot el poble al Local Social per celebrar junts una tradició nadalenca que enguany queda a l'aire depenent
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Foto: coloniessantaniol.cat

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
SANT JAUME DE LLIERCA

Admiració mútua
entre Miquel Gironès i
Sant Jaume de Llierca
UNA DOTZENA DE TRESORS ROMANEN GUARDATS
DES DE FA ANYS AL GARATGE DEL PESSEBRISTA
GARROTXÍ

Per a Miquel Gironès el Nadal és sinònim de pessebre.
Ell mateix ho diu: ”És una cosa que porto a dins”. La seva
passió pel pessebrisme ve de lluny, de quan tenia uns vuit
o nou anys i anava a l’escola. “Recordo que quan s’apropava el Nadal a l’escola ens reunien, ens posaven en
grup, aglutinàvem taules i començàvem a fer pessebres
amb retallables”. Explica que no va tenir influència de cap
amic, ni de la família; el pessebrisme era una cosa exclusivament seva. “Una vegada en Miquel Serrat, de l’Agrupació Pessebrista, va veure un pessebre que havia fet i
em va dir que el presentés a un concurs, amb la sorpresa
que vaig guanyar el primer premi. Va ser llavors quan vaig
començar anar a l’Escola Pessebrista d’Olot. Allà vaig tenir
dos grans mestres que van ser els meus referents, Josep
Traité i Modest Fluvià”.
Durant molts anys
Gironès va exposar
els pessebres al garatge de casa seva,
propera al volcà
Montsacopa, i deixava entrar a veure’ls a la gent. “Un
dia van venir uns
turistes que pujaven a Sant Francesc
i em van dir quan costava un pessebre que van veure. Jo
els vaig dir que multipliquessin 200 -les hores que es tarda a fer-ne un- per 10 [euros]. No fa falta que digui com
va acabar la cosa”. Fora bromes, segons Miquel Gironès
un pessebre no es pot vendre, de fet ell no n’ha venut
mai cap. La pregunta sobre la seva figura del pessebre
preferida li fa ballar el cap: “És una pregunta difícil. Potser
et diria que els reis o el naixement”.

Recordo que quan s’apropava
el Nadal a l’escola ens reunien,
ens posaven en grup, aglutinàvem
taules i començàvem a fer pessebres
amb retallables

LA DONACIÓ A
SANT JAUME DE LLIERCA

Miquel Gironès és fill de Sant Jaume de Llierca.
Hi va viure els 27 primers anys de la seva vida.
Després va establir-se a Olot. Amb 79 anys, l’hivern passat, va decidir fer una donació d’una
dotzena de diorames al municipi on va néixer:
“Tenia ganes de donar-los a Sant Jaume, guardo molts bons records de la meva infantesa.
Crec que és el millor lloc on podrien estar”. Els
pessebres van ser exposats als porxos, darrere
l’Ajuntament, en un muntatge realitzat per un
bon amic de Gironès, Lluís Badosa. En el moment de la donació, l’alcalde de Sant Jaume de
Llierca, Jordi Cargol, va expressar: “S’acabava
de fer un acte de justícia, reconeixent l’obra de
Gironès”, i és que si no, aquestes petites però
grans obres haurien quedat guaretades, qui
sap quants anys al garatge de casa seva.
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
CALÇATS BALDIRET

Mirant el futur sense
oblidar la història
LA VUITENA GENERACIÓ DE LA HISTÒRICA CAN
BALDIRET D’OLOT FA UN SALT EN INNOVACIÓ
SENSE PERDRE DE VISTA EL RECORREGUT FET DES
DEL 1834, CONSERVANT PART DE LA IMATGE I ELS
ARTICLES MÉS EMBLEMÀTICS.

Un negoci tradicional de 186 anys pot seguir estant a
l’avantguarda dels nous temps? La resposta és la sabateria i espardenyeria Calçats Baldiret. Amb l’arribada de
la vuitena generació, el negoci ha emprès una renovació
en tots els sentits, engrossint àmpliament el seu estoc i
adaptant l’establiment a les noves modes i tendències de
consum; tot plegat sense perdre l’essència de la botiga
tradicional olotina que tothom té com a referència quan
ha de comprar diversos models de calçat com sabatilles,
espardenyes de tot tipus, també per ballar la faràndula
d’Olot, calçat de treball o plantilles.
El primer que copsa el client quan arriba a l’establiment
és el resultat de les darreres reformes per les quals ha
passat, la darrera en ple desconfinament de la primera
onada del coronavirus, un moment que els responsables
van aprofitar per invertir i posar-se al dia seguint les noves tendències del mercat.
Les remodelacions s’han fet amb gust per combinar novetat i tradició. A fora, uns moderns aparadors mostren
sabates i esportives sobre prestatges d’espart que recorden les espardenyes venudes històricament a la botiga. A
dins, el predomini del blanc i una il·luminació estratègicament repartida deixen un espai diàfan i poc carregat que
convida a entrar, tot conservant el paviment hidràulic, els
mostradors i les vitrines originals de la botiga.
Al mateix temps, s’ha retirat tot l’estoc que fins ara es
podia veure en capses a l’espai de venda i només s’hi ha
quedat un mostrari acuradament seleccionat per fer les
demandes. Això no ha d’enganyar els consumidors. Calçats Baldiret ha ampliat el seu estoc, que es pot trobar al
magatzem o sota demanda en 24 hores. L’establiment ha
consolidat marques de qualitat que ja oferia, com Garzón, Pitillos, Doctor Cutillas, Suave Baerchi o Toni Pons.
Actualment Caçats Baldiret compta amb 90 models en
estoc d’aquesta darrera marca, amb calçats per a tot tipus de situacions i èpoques de l’any. Al mateix temps, han
afegit marques New Balance, Nike, Adidas i la marca de
botes de muntanya Regata.
A la primavera n’hi continuaran afegint noves marques
com Gioseppo, tant per a nens i nenes com per a adults,
sandàlies Popa o Alma En Pena, molt de moda, també en
la seva variant de botes. També a partir de la primavera
l’establiment podrà vendre per Internet a través de la pàgina web. Des del Nadal també en milloraran la promoció
a través de xarxes socials.
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Sabates i complements
Casa Baldiret no només ha ampliat el seu estoc amb
marques i models de sabates, sinó també pel que fa a
complements molt identificatius respecte de les marques de calçat que ofereixen i que hi combinen a la perfecció, com bosses de mà, bufandes o cinturons, a més
dels complements del propi calçat, com són plantilles,
alces, fils, cordes o cordons.
Referència de Tot Nuvis a Girona
Darrerament Calçats Baldiret s’ha convertit en la botiga
de referència per a Tot Nuvis per a tota la demarcació de
Girona, tant per a sabates de nuvi, amb la marca Sergio
Serrano, com per a núvia, a través de la marca Toni Pons
i les seves plataformes d’espart de diferents mides.
Provar-les a casa no té preu
En el tercer segle de la història de Calçats Baldiret l’establiment no deixa senyes característiques del servei
com la possibilitat d’emportar-se per emprovar a casa
diferents models d’espardenyes per a peus delicats de
senyora i de senyor, sense cost addicional, per tal d’assegurar que el calçat que compren és el més adient.
Recentment, l’establiment també ha afegit una promoció per fidelitzar els clients. Amb cada compra, el client
rep un tiquet de descompte del 10% per a la següent
adquisició.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
TORTELLÀ

El dia que es van
poder tornar a veure
Els Pastorets a Tortellà
ELS PROPULSORS DE LA FUNCIÓ DE L’ANY PASSAT
RECORDEN COM VAN VIURE AQUELLA DIADA DE
SANT ESTEVE

Feia més de quinze anys que no es representaven els
Pastorets a Tortellà, però l’any passat el grup de teatre
del municipi va preparar-ne una representació de la
versió de Josep Maria Folch i Torres. Després de mesos
de preparació finalment va arribar el gran dia: el de al
representació, coincidint amb la diada de Sant Esteve.
El popular Casino del poble va acollir l’única funció,
amb les localitats exhaurides. Ple a vessar. Per fi, després de molt de temps, es podien tornar a veure els
Pastorets a Tortellà.
“La decisió de tornar a aixecar els Pastorets va ser purament per recuperar part de la història de Tortellà”,
explica un dels membres del grup de teatre ‘Els de Cada
Nadal’. “ Va ser un dia de Sant Esteve molt emocionant.
Era com tornar a començar de nou. El públic ens va
emocionar, i vam demostrar que amb entusiasme es
pot fer tot. Aquells noranta minuts ens quedaran a la
memòria de tots els que hi vam participar”. L’obra la van
titular ‘Desmuntant els Pastorets’ i hi van participar gairebé una trentena d’intèrprets i una quinzena de figurants, nens, del poble. Precisament, un dels objectius
del grup era transformar el text original, traient-ne l’estructura clàssica, però mantenint-ne l’essència dels personatges, per tal d’adaptar-la a la realitat del moment.
“A banda de la preparació de les accions, el text, el vestuari, l’escenografia i la banda sonora, en el que vam
haver de treballar molt va ser en els enregistraments
en fals directe, que van dificultar el muntatge final”. És
per això que des del grup agraeixen a totes els persones externes que van contribuir a fer possible la representació.
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Malgrat les ganes que tenia el grup de preparar un espectacle per aquest any, la situació de pandèmia ha fet
prenguessin la decisió de fer una aturada i esperar un
moment més adequat per retrobar-se i preparar una
altre regal pels veïns de Tortellà i un autoregal per a
tots ells. Aquest Nadal no hi haurà Pastorets a Tortellà, però el més important ara és que la flama continua cremant, i molt segurament això farà que no s’hagi
d’esperar quinze anys més a veure pastorets en aquest
municipi garrotxí. Enguany, el dia de Sant Esteve, de
ben segur que els organitzadors dels Pastorets i els veïns del poble que els van poder veure l0’any passat, recordaran algun d’aquells noranta minuts tan especials.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
SALES DE LLIERCA

La germanor entre Sales
de Llierca i Tortellà,
també per Nadal
EL GRUP DE JOVES DE BIANYA TRASLLADA ELS
TALLERS DE NADAL I REIS A A LES XARXES SOCIALS

Es diu Ibai Alonso, és veí de Sales de Llierca. Porta tota
una vida formant part de la cavalcada de Reis de Tortellà. Era tan petit quan hi va tenir el primer contacte que
gairebé ni se’n recorda. Diu que, pel que ha esbrinat, la
cavalcada deu tenir més de seixanta anys d’història. Malgrat no es dugui a terme al seu poble, se l’estima com si
ho fos, i molt segurament això és el que els hi passa a
la quinzena d’infants que viuen actualment a Sales. És
una petita història de les moltes que podríem escoltar
en municipis tan petits.

Quin ha estat el millor moment viscut durant la
cavalcada?
Veure la cara amb què et miren els nens i nenes no té
preu. Estan carregats d’il·lusió. Posa la pell de gallina.

Quin és el teu primer contacte amb la cavalcada
de Tortellà?

Per què la gent de Sales de Llierca participeu a la
cavalcada de Tortellà?

De quan era un nen. Al cap d’uns anys, quan tenia 12
anys, poques hores abans de la cavalcada hi va haver
una baixa i els organitzadors van venir a casa a buscar-me perquè hi participés. Des de llavors no hi he
faltat cap any. Vaig començar fent de cove, després de
torxa... fins avui, que soc, juntament amb un altre company, qui obra i qui guia la cavalcada. És una cavalcada
molt bonica i molt propera.

Sales és un municipi molt petit, nosaltres fem vida social a Tortellà. Compartim escola, consultori mèdic, comprem a les seves botigues... Des de fa molts anys el grup
de Joves de Sales ajuda en l’organització de la cavalcada,
però des de fa sis anys, juntament amb l’Ajuntament de
Sales, del qual l’Ibai n’és regidor, vam implicar-nos-hi
molt més. De fet, actualment, el 10 o 15% de la cavalcada de Tortellà està formada per veïns de Sales de Llierca.
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Balcons il·luminats
a Castellfollit de la Roca
en un Nadal atípic
EL MUNICIPI MÉS PETIT DE LA GARROTXA ADAPTA
LES TRADICIONS NADALENQUES

Les festes de Nadal arrenquen a Castellfollit de la Roca
el 20 de desembre, quan a totes les cases del poble
arriba la postal de Nadal, amb algun dels dibuixos del
concurs de nadales que promou l'Ajuntament de Castellfollit. Entre tots els nens i nenes participants, dividits
en tres categories, se sortegen xecs regal de la llibreria
Abacus i se n'escull un per a la felicitació del poble.
El mateix dia, el Casal de la Gent Gran de Castellfollit de
la Roca mostra la seva solidaritat. Fins ara ho havia fet
amb un dinar popular que enguany haurà de ser per
emportar. Una part de l'import de cada ració es destinarà a la lluita contra la COVID-19 a través de La Marató.
La crisi del coronavirus no impedirà que l'ambient nadalenc impregni els carrers del poble més petit de la
comarca. Serà a través de la iniciativa 'Il·luminem Castellfollit', una crida del consistori perquè els balcons del
municipi es guarneixin amb llum i motius nadalencs.
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Entre els més originals se sortejaran vals per gaudir
d’àpats als restaurants del poble.
Aquest 2020, ni els éssers més màgics no poden evitar
les restriccions de la pandèmia. Un grup de voluntaris
amb moltes idees està ajudant als Reis d'Orient a fer
arribar la seva màgia a cadascun dels carrers i cases de
Castellfollit de la Roca. El tradicional taller de fanalets
per a les famílies que es feia per aquestes dates també
s'adapta a les circumstàncies. Es compartirà un vídeo a
través de les xarxes socials perquè tots els veïns que ho
vulguin facin el seu fanalet casolà i el pengin als balcons
i finestres, el lloc des d'on es viurà, en part, la màgia
d'aquests dies atípics.
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SANT JOAN LES FONTS

Sant Joan les Fonts
fomenta la compra
de proximitat
en un any difícil
L'AJUNTAMENT HA POSAT A DISPOSICIÓ ELS VALS+,
XECS PER VALOR DE 20 EUROS QUE ES PODEN
GASTAR EN MÉS D'UNA TRENTENA D'ESTABLIMENTS
FINS EL 15 DE GENER. ELS HAN DEMANAT MÉS DE
400 FAMÍLIES SANTJOANENQUES

Aquestes no seran unes festes com les que hem viscut fins ara, però d'una manera o altra ens aproparan als nostres familiars i veïns. El Nadal arriba en
un moment difícil per a molts sectors, entre ells el
petit comerç, que està fent una gran tasca com a
servei essencial durant la pandèmia. Per això a Sant
Joan les Fonts s'han proposat 'fer poble' fomentant
les compres de proximitat.
En el marc del Pla de Reactivació Econòmica, l'ajuntament ha posat a disposició de totes les famílies
empadronades al poble els Vals+, xecs per valor de
20 euros que es poden gastar fins el 15 de gener
en una quarantena d'establiments de Sant Joan.
Seguint amb aquesta aposta, han promogut una
campanya per impulsar el comerç local, que compta
amb un teixit actiu i divers, on es pot trobar pràcticament de tot, des de productes alimentaris com pa
i pastisseria, fruita i verdura, carn o peix, a d’altres
serveis com bars i restaurants, centres de fisioteràpia, estètiques i perruqueries, botigues de mobles,
jardineria, electrodomèstics o tallers mecànics. La
iniciativa convida els santjoanencs a redescobrir els
comerços que tenen més a l'abast. Es tracta d’un
gest senzill que no només contribueix a mantenir
llocs de treball, sinó que permet comprar d'una manera més sostenible, estalviant temps i amb un trac-
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te totalment personalitzat.
Les restriccions imposades per la pandèmia no permetran celebrar amb normalitat les activitats que
tradicionalment omplen els carrers de Sant Joan les
Fonts durant el mes de desembre, com ara el Caliu
Nadalenc, la cantada de nadales o les quines de les
entitats esportives. Tot i així, l'Ajuntament treballa
per organitzar tots els actes que permeti la normativa i vetllarà perquè els Reis d'Orient puguin arribar
a totes les cases malgrat la pandèmia. De tot plegat
n'informarà a través del seu web, www.santjoanlesfonts.cat.

L'AJUNTAMENT HA
POSAT A DISPOSICIÓ
DE TOTES LES FAMÍLIES EMPADRONADES
AL POBLE ELS VALS+,
XECS PER VALOR DE 20
EUROS QUE ES PODEN
GASTAR FINS EL 15 DE
GENER EN UNA QUARANTENA D'ESTABLIMENTS DE SANT JOAN
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VIU EL NADAL A LA GARROTXA
EL SOLIDARISAC DE CÀRITAS GARROTXA

Càritas vol superar els
4.000 'solidarisacs'
AQUEST COP NO ES PODRÀ TROBAR AL MERCAT
DE NADAL D'OLOT, PERÒ ES POT ENCARREGAR
TRUCANT A CÀRITAS GARROTXA

La bossa plena de nous de Crespià cosida per les voluntàries de Càritas Garrotxa ja fa set anys que forma
part de les paneres de milers de garrotxins. Aquest
any, lluny de reduir-se la demanda, aquest petit obsequi solidari pot batre rècords. Càritas ja ha rebut més
de 4.000 encàrrecs de 'solidarisacs', una xifra a la que
no havien arribat fins ara.
L'elaboració del 'solidarisac' va a càrrec d'una trentena de voluntàries de Càritas Garrotxa amb el suport
dels joves de l'Itinerari Formatiu Específic d'Integra,
que col·laboren encapsant les bosses i preparant les
comandes.
El 'solidarisac' no es podrà trobar enguany al Mercat
de Nadal d'Olot, però es pot encarregar trucant a Càritas Garrotxa (972 27 28 40). Té un preu de cinc euros
que es dediquen íntegrament als programes de l'entitat. Aquesta petita aportació serà més útil que mai per
les conseqüències derivades de la situació sociosanitària, que han fet créixer les necessitats a la comarca.

NADALA 2020
PER MONTSERRAT VENTURA I PLANELLA
El vent xiuxiueja entre escletxes de grans glaceres,
mentre grinyola el ferm mastí, xocant entre veles.

l’hivern s’instaura ferm a cada una de les albades.

Per les fondes valls dansen els follets i les fades,
mentre al mig del mar canten alegres les sirenes.

L’Infant neix en la nit més freda, ben fosca i gèlida,
àngels li omplen el bressol amb palla fina i perlada

Albada entelada d’or al bell mig de la serralada,

sense gens de boll ni pols, i d’ espígol perfumada

rogenca s’enlaire pel cim d’ones d’aigua nevada.

i per vetllar el son al nadó, li canten dolça Nadala.

El calendari del bosc una a una les fulles despulla
mentre al marí, el fort vent del nord les embulla.

Que pastors, nans del bosc i nimfes d’aigua salada
us aportin pau i us cantin amb veu suau vellutada,

V

Esclat de llum blanca pel bell cim de les contrades,

els àngels us brodin un cel sargit de pura essència,

vent geliu xiulant per muntanyes de neu glaçada.

que els Flabiols de Nadal arribin com dolça carícia

Bocins emblanquinats al cim de la sorra daurada,

I que per arreu ablami la llibertat, bondat i justícia.
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LES PRESES

Activitats nadalenques
per als més petits a
les Preses
PROP DE 200 NENS I NENES PARTICIPEN CADA ANY
AL CONCURS DE NADALES

Les Preses és un dels municipis garrotxins on es realitzen més activitats per Nadal. Juntament amb diverses
entitats del poble, es realitzen multitud d’activitats per
als més petits, com ara el taller de fanalets o l’hora del
conte.
Des de fa gairebé set anys, a les Preses se celebra
un concurs de Nadales. És un concurs de dibuix que
s’organitza des de l’Ajuntament i el Centre Cultural de
les Preses. Està obert a tothom i hi participen tots els
alumnes de l’escola La Bòbila, uns 200.
El concurs es basa en la creació d’un dibuix de Nadal.
Hi ha quatre categories diferenciades pels nivells educatius (A-Infantil, B-Cicle Inicial, C-Cicle Mitjà i D-Cicle
Superior). El guanyador d’una de les categories es converteix en el protagonista de la portada del programa
de Nadal de Les Preses de l’any següent.
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Cada any, el Centre Cultural de Les Preses acull els premis durant la representació de Nadal de l'escola. Enguany, a causa de la crisi sanitària de la COVID-19 no es
podrà fer en el mateix format, però es treballa per a la
seva realització de manera adaptada.

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
MAIÀ DE MONTCAL

Maià de Montcal fa
poble a través dels
Pastorets
ELS ÚLTIMS ANYS UNA TRENTENA DE PERSONES
HAN FET PINYA PER OFERIR ALS VEÏNS UNA DISTESA
TARDA DE SANT ESTEVE

En les darreres dècades parlar de Nadal a Maià de Montcal ha estat sinònim de Pastorets. Ja fa anys que un grup
de veïns va adaptar una de les nombroses versions que
existien d’aquesta obra teatral tradicional de Catalunya
i va pujar a l’escenari del Casal del Poble per oferir-ne la
funció amb motiu de la Diada de Sant Esteve.
Les representacions han tingut interrupcions, però al
llarg dels anys sempre hi ha hagut un grup de gent que
amb il·lusions renovades a agafat alguna versió i l’ha
adaptada als actors i actrius del moment i al petit escenari del Casal del Poble. La darrera vegada va ser fa més
de 10 anys. Fa alguns anys que es va prendre com a
referent per a l’adaptació els Pastorets d’Olot, la història
d’en Bato i en Borrego, sarsuela en vers per a la qual cal
també cantar. El grup, però, compta amb voluntaris que
entenen de música i ensenyen als actors tècniques per
sortir-se’n. “Hi ha gent amb por de cantar que després

Foto: femturisme.cat

se sorprèn del que és capaç d’arribar a fer”, comenta
Pere Juanola, regidor a l’Ajuntament de Maià de Montcal i col·laborador als Pastorets.
Una curiositat d’aquesta obra teatral nadalenca a Maià
de Montcal és que per a la darrera escena, l’adoració
al portal de Betlem, el col·lectiu busca un nen o nena
recentment nascut per fer del Nen Jesús. Els seus pares completen la Sagrada Família en aquella funció. La
iniciativa fa poble i contribueix que cada any nous veïns
visquin l’experiència de pujar a l’escenari. Aquesta és la
finalitat última dels Pastorets de Maià, una representació que aplega els veïns en una data assenyalada com
és la Diada de Sant Esteve. Aquest any el coronavirus no
farà possible la funció. Els veïns faran una aturada per
agafar nou impuls de cares al proper any.
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MIERES

Mieres quedarà ben
engalanat per Nadal
EL COL·LECTIU DE PUNTAIRES I LA GENT GRAN DEL
POBLE, DES DE CASA, TRENARÀ COM CADA ANY ELS
MURALS, LES FIGURES I LES ORNAMENTACIONS PER
ENGALANAR PONTS, CARRERS I RACONS DEL POBLE

La cavalcada de Castellfollit de la Roca és sens dubte
una de les més especials de la Garrotxa i ha deixat durant dècades imatges màgiques. Tradicionalment els
Reis Mags d'Orient arriben des de sota el cingle, per la
carretera, escortats pel foc de les torxes de desenes de
patges. I és que juntament amb el cuidat vestuari de
tots els personatges de la comitiva, la il·luminació és un
dels elements que la fa d'allò més majestuosa.
Cada any una comissió de voluntaris s'encarrega de
tots els detalls que fan possible la visita de la comitiva
reial al municipi més petit de la Garrotxa. Melcior, Gaspar i Baltasar saluden els nens des del campament que
s'instal·la a la Plaça Catalunya, després d'un parlament
de benvinguda a l'església i una visita a l'ajuntament.
Aquest 2020, però, ni els éssers més màgics poden sortejar les restriccions de la pandèmia. Probablement no
permetrà que els veiem pels carrers com fins ara, però
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un grup de voluntaris amb moltes idees està ajudant
els Reis d'Orient a fer que la màgia arribi casa per casa
a Castellfollit. Per què ses majestats puguin fer-ho de
manera ordenada, caldrà demanar cita prèvia a reisdorient@castellfollit.cat.
Si la situació sanitària ho permet, també es recolliran
les cartes de tots els nens i nenes, amb prou temps
per evitar aglomeracions. La comissió també convida
als castellfollitencs a guarnir casa seva amb motius nadalencs i participar al concurs de decoració de balcons.
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BESALÚ

Els patges de Besalú,
a Internet i a les xarxes
socials
DIES ABANS DE L’ARRIBADA DELS REIS MAGS, ELS
NENS I NENES BESALUENCS PODRAN VEURE ELS
PERSONATGES I ENVIAR LA CARTA PER CORREU
ELECTRÒNIC

Aquest any, els pobles de la Garrotxa ajuden al seguici de Ses Majestats els Reis de l’Orient a fer arribar el
seu missatge durant la pandèmia del coronavirus, quan
s’ha de mantenir la distància entre persones. Aquesta
vegada la mainada de Besalú no podrà estar a prop dels
seus patges favorits, però això no impedirà que es comuniquin a través d’Internet i les xarxes socials.
Quatre dels personatges més estimats pels besaluencs
parlaran als nens i nenes a través d’uns vídeos que les
famílies podran trobar tant al web de l’Ajuntament de
Besalú com a l’aplicació que té el consistori per a mòbils i, també, a través dels seus comptes de Twitter i
Instagram. Dos d’ells seran la Xocolatera i en Fumera,
el patge que vigila els nens que es porten bé i ajuden
els altres. Els infants sempre han d’estar atents si veuen una fumada, doncs pot ser en Fumera que vigila.
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I, per suposat, els nens i nenes també podran veure i
escoltar el missatge que els dedica el Carter Reial. Podran fer-li arribar la carta a través d’un correu electrònic
que l’Ajuntament donarà a conèixer a través dels seus
canals de difusió. Aquest correu serà respost pel Carter
a cada infant de manera personalitzada i decorada perquè tingui ben present que es troba en el pensament
dels Reis de l’Orient.
Abans de l’arribada dels Reis d’Orient, l’Ajuntament
també farà arribar el video-missatge d’en Xumet, encarregat de recollir els xumets dels nens i nenes que es fan
grans. Enguany se cercarà una fórmula perquè els nens
i nenes que considerin que s’han fet grans deixin el seu
xumet on el personatge màgic el pugui recollir.

En col·laboració amb:

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
SANT FELIU DE PALLEROLS

Sant Feliu de Pallerols
s’omplirà de pessebres
LA MOSTRA PASSARÀ A SER UN ITINERARI URBÀ
AMB MÉS D’UNA VINTENA D’INSTAL·LACIONS

Diu la tradició que el pessebre es fa per Santa Llúcia
i es guarda el 2 de febrer, per la Candelera. Des de fa
20 anys així ho fan a l’església de Sant Feliu de Pallerols, que per aquestes dates acull la tradicional Mostra
de Pessebres. Enguany,
a causa de la COVID-19,
Sant Feliu de
l’església del Roser no la
Pallerols és un dels podrà acollir però des de
l’Ajuntament han ideat la
pobles garrotxins
manera que la tradició
que més col·labora
del pessebre no es perdi
amb la Fundació
al municipi.

La Marató

A partir del dissabte 12 de
desembre, coincidint amb
l’encesa de llums, els aparadors d’antigues botigues o
llocs emblemàtics del poble s’ompliran de pessebres
de diferents artistes santfeliuencs, creant així un itinerari de pessebres urbà.
Gairebé una vintena d’instal·lacions d'artistes de diferents edats hi presentaran les seves creacions, fetes
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amb tots els detalls i personatges típics de les escenes
nadalenques: el naixement, els pastors, el caganer, el
dimoni o les representacions d’antics oficis. La mostra, forma part de la 28a edició del ‘Camí de Pessebres’
per tota la comarca.
El consistori instal·larà un punt d’informació i ha dissenyat un tríptic amb un mapa per tal que ningú es
perdi cap dels pessebres.
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Sant Feliu de Pallerols és un dels pobles garrotxins
que més col·labora amb la Fundació La Marató i ja era
tradicional en aquestes dates la celebració de diverses activitats dedicades. Enguany, el punt d’informació de l’intenerari de pessebres estarà ple de cors de
roba que es vendran a un preu simbòlic i tota la seva
recaptació anirà íntegrament a La Marató, aquest any
dedicada a la COVID-19.

Tot i reformular alguns dels seus actes més emblemàtics, com la fira de Santa Llúcia, Sant Feliu de Pallerols
no vol deixar de celebrar el Nadal, tot plegat però de
forma segura i amb totes les mesures demanades. El
municipi, acollirà el tradicional concert de Nadal el dissabte 19 de desembre. Diumenge, dia 20 de desembre, per La Marató hi haurà un espectacle de màgia a
càrrec del Mag Nani.
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LES PLANES D'HOSTOLES

100 anys de la coral
Retorn Planenc
LES PLANES D’HOSTOLES CELEBRARÀ LA 42A EDICIÓ
DEL CONCERT DE NADAL

La Coral Retorn Planenc va néixer a principis del 1921
gràcies a l’impuls de Joan Sau, qui també seria el seu primer director, i Benet Bayona. En aquell moment la coral
estava formada per cinc homes. Fins al 1936 va actuar
arreu de Catalunya, fins i tot va participar en una concentració de corals a Suïssa el 1923. Pocs anys després,
Pere Sacrest lliuraria un estendard d’estil modernista a
la coral, símbol que encara avui sostenen amb orgull.
La Guerra Civil, però, va acabar amb l’adolescència feliç
de la coral, aturant pràcticament tota l’activitat. Tot i alguns intents de reorganitzar l’entitat i fer alguna cantada
en públic després de la guerra, les activitats de la coral
fins a les acaballes dels anys 60 van ser ben escasses. La
postguerra i les seves conseqüències polítiques i socials
no afavorien entitats com la coral, i menys pel seu contingut musical tan arrelat a les tradicions catalanes.
No és fins al 1967 que, amb motiu de l’homenatge que
el poble fa al seu metge, Dr. Oliveras, la coral va aconseguir reunir 22 cantaires per oferir una petita cantada.
Quatre anys després, la coral va recuperar la seva es-
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tructura social i l’any 1977, el Cor de veus masculines va
passar a ser una coral de veus mixtes. De fet, en l’actualitat la coral es composa d’una quarantena de cantaires,
22 dels quals són dones.
Des d’aleshores que la coral Retorn Planenc ha mantingut el seu nivell de qualitat artística i es multipliquen les
seves actuacions arreu del territori català, així com a la
Catalunya Nord i a la Ciutat de València. El Palau de la
Música, els Auditoris de Barcelona i Girona, la Catedral
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El Concert de Nadal
en temps de pandèmia

de Girona o la Sagrada Família són alguns dels escenaris emblemàtics on hi ha actuat la coral garrotxina. Tot i
que en l’actualitat vivia un dels moments més dolços de
la seva història, tant pel nombre de cantaires com d’actuacions, la pandèmia de la COVID-19 ha obligat a frenar pràcticament totes les activitats de l’entitat. L’any
vinent, la coral celebrarà 100 anys del seu naixement:
“Esperem celebrar el nostre centenari de la millor manera possible, cantant!”, assegura l’actual president,
Narcís Arnau.

El concert de Nadal a Les Planes d’Hostoles
és un dels esdeveniments més importants i
que més tradició té al municipi. De fet, s’ha
celebrat ininterrompudament des de l’any
1978. Tot i que cada Nadal diverses corals
del territori participen en aquest concert
juntament amb la coral Retorn Planenc, aquest
any, a causa del coronavirus, el concert de
Nadal haurà de ser en solitari. L’entitat l’ha
anomenat ‘Concert en la intimitat’, ja que per
primera vegada a la seva història no es faran
acompanyar del cant d’altres corals.
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GARROTXA ACTIVA

Més espai
per a tots els serveis de
Garrotxa Activa
GARROTXA ACTIVA HA AMPLIAT LES SEVES
INSTAL·LACIONS PER GUANYAR QUALITAT EN
L’ATENCIÓ ALS CLIENTS I MILLORAR LA COMODITAT
DELS SEUS PROFESSIONALS.

Des del 1998, està donant serveis d’assessoria d’empreses, administració de finques i serveis immobiliaris. En el
darrer any, el gruix de serveis oferts s’ha vist correspost
per l’ampliació de les seves instal·lacions, al número 166 168 de l’Avinguda Sant Jordi d’Olot.
L’actuació ha permès reorganitzar l’espai de manera especialitzada segons les diferents àrees internes. L’àrea
d’empreses, autònoms i particulars, ofereix l’assessorament i gestió fiscal, laboral, comptable i mercantil. L’administració de finques, gestiona un nombre important
de comunitats de propietaris i complexos immobiliaris,
i com a Agents Immobiliaris (API) s’administra lloguers,
compra-venda d’immobles urbans, terrenys i finques rústiques.
L’ampliació s’ha empres sota l’objectiu de seguir millorant
l’atenció dels seus clients, posant a disposició noves sales
de reunions diàfanes i despatxos reservats, espais equipats tecnològicament que permeten la realització de videoconferències o presentacions públiques de projectes.
L’ampliació de Garrotxa Activa, duta a terme a finals del
2019, ha resultat escaient durant el 2020 davant les necessitats sorgides per la pandèmia de la COVID-19. Les
noves sales i despatxos permeten acomplir amb les mesures de distància social entre els professionals que treballen a les oficines i també amb els clients que s’adrecen
a les instal·lacions per requerir algun servei.
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El rigor, senya d’identitat
Després de més de vint anys de serveis d’assessorament i
gestió, són molts els empresaris i propietaris que confien
en l’empresa gràcies a l’equip humà que té per objectiu el
rigor per la feina ben feta i la responsabilitat vers el client.
La vintena de professionals, repartits entre les diferents
oficines d’Olot, Ripoll i Sant Joan les Abadesses, estan en
constant formació d’acord a les normatives legals per tal
de poder donar un servei proactiu que té en compte les
necessitats presents i futures de cada client.
Tal i com ho explica l’administradora Montse Curós: “A
Garrotxa Activa no esperem que els clients ens sol·licitin
un servei que poden necessitar, estem pendents de tots
els canvis, evolucions i normatives en cada àmbit i els n’informem per tal que puguin avançar-se a les solucions”.
Garrotxa Activa és membre de tots els col·legis professionals relacionats amb la gestió i serveis que ofereix, tant
del Col·legi d’Administradors de Finques com el d’Agents
de la Propietat Immobiliària i el Col·legi d’Economistes.
Així mateix, forma part de diferents associacions que
agrupen professionals d’aquests àmbits.

Garrotxa Activa us desitja un Nadal ple d’esperança!
Al 2021 us continuarem acompanyant
i assessorant en els vostres projectes.

Tel. 972 275 112
Assessoria d’empreses i particulars
Administració de comunitats
Serveis immobiliaris
GARROTXA ACTIVA
Avinguda Sant Jordi, 166 -168. 17800 Olot (Girona)
www.garrotxaactiva.cat · info@garrotxaactiva.cat
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EL NADAL A TALAIXÀ

El Nadal a Talaixà a
mitjans del segle passat
JOSEP VILAR ENS OBSEQUIA AMB UNA TENDRA
HISTÒRIA DE NADAL A L’ALTA GARROTXA

Josep Vilar és l’autor del llibre ’Històries de l’Alta Garrotxa’ (Editorial Gavarres). Difícilment trobaran algú que
sàpiga més històries d’aquesta part de la comarca que
ell, o almenys que les sàpiga recollir i explicar tan bé.
No li ha estat difícil trobar l’essència del Nadal en altres
temps entre aquelles muntanyes. Els protagonistes de
les línies que segueixen són tres persones conegudes a
la Vall de Riu. La història diu així...
La celebració de les festes de Nadal dins les poques cases que restaven obertes i mig perdudes a les muntanyes de l'Alta Garrotxa era ben senzilla i austera, com la
vida senzilla i austera que els seus habitants portaven
tot l'any. Les festes eren de portes endins, ja que les esglesioles restaven sense culte, esventrades, i les rectories, tancades. No era com en temps dels seus avis, que
anaven amb corrues amb llums d'oli a la mà, enfundats
sota gecs, capons i caputxes a la Missa del Gall, a Sant
Andreu de Porreres, a Sant Aniol d'Aguja o a Sant Martí
de Talaixà, per dir-ne algunes. Totes les rectories resta-
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Diada de Sant Esteve de 2001 a can Gustí de Riu. Arxiu Josep Vilar

ven closes i abandonades, la de Bolòs, la de la Vall del
Bac, la de Pera, la de Talaixà, la de Sant Aniol, la de Sadernes i la de Lliurona. Totes. Només hi havia una mica
de llum i escalf litúrgic als poblets de Beget i Oix, i una
petita caliuera que s'apagava a Lliurona.
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a dalt." Un any en Joan i en Llorenç van tenir un cop de
sort, o un regal de la Providència Nadalenca. Van poder
anar a esperar els Reis en plena Alta Garrotxa. Resulta
que a la Quera va estar un temps llarg que hi dormien
mitja dotzena d'homes que treballaven a bosc, a picar.
Dormien sobre la palla, al pis de l'amo, i sopaven tots
junts amb ells. Un picador de Montagut, l'Esteve Plujà,
conegut per en ‘Jaimito’, va agafar una certa estimació
als dos nens de la casa. Va considerar que no podien
ser menys que la resta de mainada dels pobles i els hi
va comprar uns fanalets per a anar a esperar els Reis
Mags al coll de Talaixà. També van preparar dos plats
que van deixar a la finestra. La nit de reis van preprarar
els fanalets amb una espelma a dins. Els dos nens s'ho
miraven amb els ulls ben oberts. En sortir a fora, camí
de Talaixà, una inclement ventada va apagar els llums.
Era tan forta que es va endur un fanal i va aixafar l'altre. En Joan i en Llorenç va anar a dormir una mica tristos. L'endemà, però, dins els plats van trobar-hi uns
regals: una trompeta, un xiulet i llapis de colors. Un dia
memorable que encara recorden.

La Dolors Juanola, de Can Gustí de Riu, nascuda el 1953,
vivia de petita a Can Masó de Talaixà: "No en sabíem
res de pessebres ni arbres de Nadal. No va ser fins que
vaig tenir deu anys, que vaig anar a escola a Montagut
i vaig descobrir una mica el món. Vaig veure llums i decoracions de Nadal, revistes i vaig sentir nadales per la
ràdio." A la Masó, seguien al peu de la lletra la famosa
nadala d'"ara ve Nadal, matarem el gall..." Cada any per
la nit de Nadal mataven el gall del galliner. Ben plomat
i enter el posaven dins una olla grossa i boteruda, i a
bullir hores. En feien un bon caldo i carn d'olla. El dia de
Nadal era tradició el rostit de pollastre o de conill. Cagaven el Tió. Els torrons no fallaven mai. I eren feliços.
Els germans Joan -home de la Dolors- i en Llorenç Callís
de can Gustí de Riu, nascuts els anys 1946 i 1947, de
nens vivien a la gran pairalia de la Quera de Talaixà,
propera a la Masó. Per Nadal seguien la mateixa tradició que els veïns, amb austeritat i simplicitat. "No hi
posàvem importància a tot això. No havíem vist res allà

Un Nadal de muntanya, senzill i recollit,
que girava al voltant d'una taula i d'una
llar. Un diada que el foc a terra cremava
els més grossos tions i s'encenien tots els
llums d'oli, "carburo" o teieres, que il·luminaven racons insospitats de la cambra.
Una cuina excepcionalment molt més caldejada que la resta de l'any, amb olor de
cassola i xocolata desfeta, on s'hi aplegava tota la família de casa i de fora. I això
era l'esperit de Nadal. A vegades a fora
queia una bona nevada, que era l'alegria
dels menuts i un enrenou per als grans,
que no podien treure el ramat del corral.
Josep Vilar
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L’arbre de Nadal,
un dels elements més
tradicionals
DECORAR-LO POT CONVERTIR-SE EN UNA
ACTIVITAT ON GAUDEIXEN TANT ELS MÉS GRANS
COM ELS PETITS DE LA CASA

Amb l’obertura de la Fira de Santa Llúcia i l'inici del mes
de desembre, es dóna el tret de sortida oficial al Nadal, i
per tant a començar a decorar la casa. Un dels elements
més tradicionals, al marge del pessebre, és l’arbre de
Nadal, i decorar-lo pot arribar a ser una de les activitats
més especials i que gaudeixen tant petits com grans,
durant aquestes dates.
Tenim molt estereotipat l’arbre de Nadal, però la realitat és que avui en dia n’hi ha per tots els gustos i colors
i també en diferents mides que s’adapten a totes les
llars.

Tant per decorar l’arbre com la resta de la casa és important triar una combinació de dos o tres colors que
combinin bé entre si, és una forma fàcil d’encertar i crear un ambient càlid i equilibrat. La mida dels elements
ha de ser equitativa segons l’amplitud de l’arbre, deixant els més grans per la part de baix i anar descendint
a mesura que anem passant a la part superior.

Si hi ha alguna cosa que no pot faltar en un arbre de
Nadal són les llums. Col•loca una o dues garlandes de
llums de dalt a baix i al voltant de l’avet. Les bombetes
blanques transmeten elegància, però les de colors donen un to festiu.

Que no se t'oblidi l’estrella a la punta! A més, pots comprar neu artificial en aerosol per donar-li un toc nòrdic a
l’arbre de Nadal. Per a la base pots posar una manteta
o preparar regals falsos per adornar i, a més, amagar el
suport de l’arbre.
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Bones
festes i feliç

La Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya
us desitja bones festes
i feliç 2021

La Universidad de Vic Universidad Central de Cataluña
os desea felices fiestas y próspero
año 2021

L’Université de Vic - Université
Centrale de Catalogne vous
souhaite de joyeuses fêtes et une
bonne année 2021

Season’s greetings and good
wishes for 2021 from the
University of Vic - Central
University of Catalonia
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EL PESSEBRE DE SANT FRANCESC

INTEGRA
prepara el pessebre
de Sant Francesc
EL REALITZEN ELS ALUMNES DE L’ITINERARI
FORMATIU ESPECÍFIC

L’ermita de Sant Francesc d’Olot, al cim del volcà
Montsacopa, tornarà a lluir aquest any un pessebre
de la mà d’Integra. Enguany, el realitzaran els alumnes de l’Itinerari Formatiu Específic, un cicle formatiu
adaptat que imparteix l’entitat des del 2017 i que té
una durada de quatre anys.
L’entitat,vol seguir la tradició i no desvelar la tipologia
del pessebre fins al dia de la seva inauguració, que
serà el 19 de desembre. El pessebre es trobarà, com
cada any, fora de l’ermita i es podrà visitar durant totes les festes de Nadal.
La realització d’aquest pessebre permet a l’entitat crear sinergies amb altres associacions o entitats de la
comarca i donar visibilitat de les seves activitats i a les
persones ateses.

Us desitgem bones festes
www.foxnice.com
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Integra agafa el relleu
La localització de l’ermita de Sant Francesc, allunyada del centre d'Olot, va afavorir que el pessebre que cada any es
feia dins l’església deixés de fer-se amb
els anys. Al 2018, arran de la celebració
dels 50 anys de l’entitat, Integra va agafar
el relleu a l’Associació Cultural d’Amics de
Sant Esteve i del Santuari del Tura, sorgint així una nova etapa del pessebre de
Sant Francesc, amb un nou plantejament
i un caire més social. L’any 2018 el pessebre el van realitzar conjuntament tots
els usuaris de la Fundació Integra amb
fustes i les diferents escenes dibuixades.
El 2019, el va realitzar l’Àrea d’Ocupació i
Habitatge d’Integra, i ho va fer amb ombres xineses.
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El Tió,
una tradició pagana
d’origen rural
DES DE JA FA ALGUNS ANYS SÓN MOLTES LES
FAMÍLIES OLOTINES QUE VAN A BUSCAR EL SEU TIÓ
AL BOSC

En algunes cases el Tió apareix com per art de màgia;
n'hi ha que truquen a la porta o que agafen directament l'ascensor. Però tradicionalment s’anaven a buscar els tions al bosc al voltant del Pont de la Puríssima.
En els últims anys, són diversos els barris d’Olot que
han recuperat aquesta tradició. Els més menuts busquen el seu tió amagat pel bosc, un tió que porta el seu
nom i que, per tant, hauran d’alimentar fins al dia 24.

D’on ve la tradició del Tió?
Aquesta tradició pagana té un origen
rural i, a part de Catalunya, també es
pot trobar en alguns indrets de l’Aragó i d’Occitània. Originàriament, el Tió
era un tronc sense barretina i sense
cara que es cremava a la llar de foc.
Les cendres que en quedaven es feien
servir de fertilitzant de la terra. De fet,
es creia que el tió representava la natura adormida a l’hivern i que era portador de la seva abundància. És per
això que, en donar-li cops de bastó, el
que es feia era despertar-lo, és a dir,
despertar la natura que ens regala els
seus fruits. El Tió mai no cagava objectes grossos (aquests ja els portaven
els Reis), sinó llaminadures, figuretes
de pessebre i alguna joguina senzilla
per als més petits, així com coses de
menjar i beure per als àpats de Nadal
i Sant Esteve, com torrons, figues seques, mandarines, etc.
Amb els anys, el que era un acte íntim
i familiar va començar a obrir-se també al públic, apareixent els cagations
populars. Al Firal d’Olot o a les places
de Sant Joan les Fonts Tortellà, per
exemple, cada any hi havia aparegut
un tió ben gran. A diferència d’altres
costums i personatges procedents de
cultures d’altres països, com l’arbre de
Nadal, que té origen germànic, el Tió
ha conservat tot un ritual tradicional.
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Aqueses festes a
hem declarat la guerra a les pantalles!

BELLES ARTS
FONTFREDA PINTURES
Carrer Sant Esteve, 26
(17800) Olot, Girona
972 260 288 / 608 797 069

Aquest Regala
un pack
Nadal Petit Artista!

fontfredapintures.com

Connecta’ls amb l’art!

Segueix-nos!

AQUESTES FESTES

APARCA AL CENTRE

I OBLIDA’T DEL COTXE!
www.parquingcentreolot.com
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US DESITJA BONES
FESTES I UN 2021
PLE DE SALUT I
NOUS PROJECTES
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L'Home dels Nassos,
protagonista del darrer
dia de l'any
Quan estiguem a punt de deixar enrere el 2020, un any
marcat per la incertesa i les limitacions per la pandèmia, sortirà al carrer un dels personatges més simpàtics de l'imaginari popular. És l'home amb tants nassos
com dies li queden a l'any, que el Centre d'Iniciatives
Turístiques d'Olot ha personificat en un cabeçut. L'entitat ha vetllat perquè la figura que va crear fa set anys es
deixi veure pels carrers de la ciutat el 31 de desembre,
per saludar els més petits i desitjar a tots els garrotxins
que el nou any sigui millor que el que s'acaba. Aquest
gest simbòlics serà una de les poques activitats que
l'entitat garrotxina ha pogut celebrar aquest 2020, després de la suspensió d'alguns tan emblemàtics com la
batalla de les flors o la nit de la proclamació de l'hereu
i la pubilla d'Olot i la Garrotxa.
El CIT tampoc vol deixar perdre una altra de les seves
tradicions. Abans d'acomiadar l'any, ha encarregat a
l'artista Tavi Algueró la litografia que normalment editava per Festes del Tura. Com sempre, la protagonitzen
les figures de la faràndula d'Olot, però aquesta vegada incorpora també l'Home dels Nassos i un element
que darrerament hem integrat en el nostre dia a dia:
la mascareta.
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Un Aplec del Ninou
diferent a Sant Ferriol
L'APLEC SE CELEBRARÀ PERÒ LES RESTRICCIONS
IMPEDIRAN MOLT PROBABLEMENT LA BALLADA
DE SARDANES I EL DINAR POPULAR. L'AFORAMENT
A LA MARE DE DÉU DEL COLLELL ESTARÀ LIMITAT
SEGONS LES MESURES DEL MOMENT I CALDRÀ
VEURE COM SERAN PRESENTATS ELS INFANTS AL
BISBE DE GIRONA.

El dia 1 de gener sempre és especial a Sant Ferriol. El
Santuari de la Mare de Déu del Collell es vesteix de gala
per acollir l'Aplec del Ninou, presidit pel Bisbe de Girona i on els infants li són presentats.
Una jornada festiva que enguany només podrà comptar amb l'eucaristia i no amb la tradicional ballada de
sardanes orquestrades per la Principal de Banyoles,
que aplegava centenars de persones al davant del
santuari. El dinar popular tampoc s'hi podrà celebrar
i caldrà veure com organitza el Bisbat de Girona l'aforament del temple, que ara per ara està reduït al 30%
amb un màxim de 100 persones. Per tant, no es podrà
omplir, com passava cada any, el santuari, que donava
una imatge de goig i joia cada primer dia de l'any.
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Un homenatge solidari
als sanitaris garrotxins
EL CALENDARI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT
SUBSTITUEIX ENGUANY ELS 'PLAYBACKS' FETS PER
RECOLLIR FONS PER A LA MARATÓ

La comissió de La Marató de l'Hospital d'Olot ha impulsat l'edició d'un calendari per col·laborar amb La Marató
de TV3, prevista pel 20 de desembre. La iniciativa s’ha
impulsat per seguir amb les aportacions que en els últims anys havia fet la Fundació Hospital d'Olot per col·laborar en la investigació de diferents malalties. Enguany
els fons recollits es destinen a la investigació per combatre la COVID-19.
L'alternativa als playbacks solidaris portats a terme els
darrers anys per la fundació olotina ha estat enguany un
calendari que té com a protagonistes els professionals
de diferents àrees del centre garrotxí. Està format per
una dotzena de fotografies fetes pels fotoperiodistes
Martí Albesa i Ramon Buxó durant la primera onada de
la pandèmia. Reflecteixen el gran esforç que han fet durant aquest any els treballadors i treballadores de l'hospital per vetllar per la salut de tothom.
Se n'han editat 2.000 exemplars que es poden comprar
a través d'Internet, al web de l'hospital, www.hospiolot.
cat, o bé als punts de venda del setmanari La Comarca.
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Creu Roja vol recollir
més joguines que mai
LA CAMPANYA DE JOGUINA EDUCATIVA DE CREU
ROJA RECULL DONACIONS FINS AL 18 DE DESEMBRE

Entre les diferents accions que Creu Roja Garrotxa porta a terme per fer costat a les famílies més vulnerables,
aquestes festes torna a engegar la campanya ‘Els seus
drets en joc’ perquè que cap infant es quedi sense joguina. Per aconseguir-ho l'entitat recull donacions ciutadanes que han de complir dos condicionants: han de ser
joguines noves i educatives.
Les joguines porten uns valors implícits, per això les que
arribin als infants de les famílies usuàries de Creu Roja
han de ser lliures de sexisme i tampoc no poden ser bèl·
liques. El fet que siguin noves té un component de seguretat i higiene, però també el convenciment que tots els
nens tenen dret a estrenar una joguina.
Les donacions de joguines educatives es poden fer fins
al 18 de desembre a la seu de Creu Roja d'Olot. En un
moment on les dificultats porten moltes famílies a prescindir d'allò no essencial, l'entitat vol donar l'oportunitat
al màxim d'infants possible de gaudir d'un temps de joc
i aprenentatge, al qual tenen dret només pel fet de ser
nens i nenes.
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CArta a Ses Majestats els Tres Reis Mags d'Orient
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ELS PATGES REIALS ALS POBLES

Fórmules enginyoses de
fer arribar les cartes als
Patges Reials
AQUEST ANY ELS POBLES AJUDEN ALS CARTERS
REIALS A FER-LOS ARRIBAR ELS DESITJOS
DELS NENS I NENES EVITANT CONTAGIS DE
CORONAVIRUS

Aquest any, el seguici dels Reis de l’Orient té clar que
ha de col·laborar amb les mesures sanitàries perquè
el coronavirus no es propagui més. Hauran de mantenir la distància amb els nens i nenes. És per això que
han demanat als diferents ajuntaments que els ajudin
a fer-los arribar les cartes uns dies abans que arribin
els Reis Mags. Pobles i patges s’han posat a pensar i de
les seves converses n’han sorgit fórmules ben originals.
Besalú posa a disposició un correu electrònic perquè
els menuts enviïn els seus desitjos. La carta es respondrà de manera personalitzada, com l’any passat, però
aquesta vegada també serà per correu electrònic. Olot
instal·la a la plaça Clarà unes bústies gegants perquè
els nens i nenes hi dipositin les cartes que es faran arribar als Carters Reials. El mateix faran a Sant Feliu de
Pallerols, on s’instal·larà una gran Bústia Reial al Firal, i
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també al terme municipal de les Planes d’Hostoles. En
aquest municipi, a més, el Patge Reial visitarà l’escola i
la llar d’infants, on estudien nens i nenes de les Planes
d’Hostoles i Sant Esteve de Llémena, per recollir les seves cartes. No entrarà als centres per motius de seguretat, però esperarà els infants a l’exterior.
A Maià de Montcal treballen en una fórmula que permeti als nens i nenes lliurar la carta al Patge Reial el
mateix 5 de gener. Aprofitant la imminent arribada
dels Reis al vespre, el patge s’avançaria a la comitiva
per arribar al poble a les 12 del migdia. Llavors el municipi organitzaria una filera organitzada amb distància
de seguretat entre famílies perquè els infants poguessin veure el patge i deixar-li la carta a prop. Aquesta
fórmula pot ser viable en pobles de pocs habitants fàcilment controlables.
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El Campament Reial
més segur
LA PLAÇA CLARÀ D’OLOT DESPLEGARÀ LES
MÀXIMES MESURES CONTRA EL CORONAVIRUS
PERQUÈ ELS NENS I NENES VISITIN ELS PATGES
AMB SEGURETAT

Els tres Reis de l’Orient i el seu seguici garanteixen
que aquest any tornaran a llegir totes les cartes dels
infants. Enguany, però, la manera de fer-les arribar en
una ciutat com Olot serà diferent per assegurar que el
coronavirus no es pugui contagiar entre les famílies.
Per això, la comitiva reial, conjuntament amb el Centre
Els Catòlics, entitat encarregada d’organitzar la rebuda,
han pensat tot un seguit de mesures de seguretat perquè les seves famílies entrin al campament i no ho faci,
en canvi, el coronavirus.
Enguany el Campament Reial obrirà portes els dies 2,
3 i 4 de gener, de les 6 de la tarda fins a l’hora de toc
de queda decretat pel Govern per garantir la seguretat
dels ciutadans.

TOTES LES ENTRADES, PER INTERNET
Aquest any a la plaça Clarà d’Olot no s’hi
farà cap mena de cua per trobar entrades.
Només hi haurà una via per aconseguir-les,
i aquesta serà Internet. Es podran adquirir
al portal d’Olot Cultura a partir del 31 de
desembre. S’han previst 900 entrades per
cadascun dels tres dies que el campament
tindrà obertes les seves portes.
ORDRE I DISTÀNCIA
La compra d’entrades per Internet i per
a cada dia permetrà un ordre d’entrada i
distribució de les famílies en grups limitats
i, alhora, separats per unitats familiars. El
paviment de la plaça olotina indicarà en tot
moment els llocs on cada unitat familiar
haurà d’esperar abans de fer noves passes
per seguir el recorregut, conèixer els
diferents personatges del campament i
escoltar les seves històries.
MÉS FACILITATS PER FER ARRIBAR LA
CARTA
Aquest any visitar els Carters reials no
serà imprescindible per fer arribar la carta
als Reis. Als exteriors del Parc vell s’hi
instal·laran unes grans bústies on tothom
qui ho vulgui podrà dipositar la carta.
Totes elles seran recollides pels carters
i els patges abans de la Nit de Reis per
conèixer què demanen els nens i nenes de
la ciutat.
L’Ajuntament d’Olot també habilitarà un
correu electrònic perquè els nens i nenes
que ho desitgin puguin escriure els regals
que volen per Internet. Igualment tots els
escrits arribaran als Reis de l’Orient i el seu
seguici per conèixer què volen els nens i
nenes de la Garrotxa.
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CAVALCADA DE REIS A OLOT

Aquest any els Reis a
Olot passaran per casa
dues vegades
PER EVITAR AGLOMERACIONS AL CENTRE DE
LA CIUTAT, LA CAVALCADA RECORRERÀ TOTS
ELS BARRIS I CONVIDEN A SEGUIR-LA PER OLOT
TELEVISIÓ

Ses Majestats els Reis de l’Orient no volen que els nens
i nenes i les seves famílies corrin riscos innecessaris per
anar a esperar els Reis Mags al centre d’Olot. Melcior,
Gaspar i Baltasar han demanat al Centre Els Catòlics, entitat encarregada d’organitzar-los la rebuda, que a la Nit
de Reis no muntin els trons al Firal. Seran els tres mags
qui recorreran els barris de la ciutat perquè els nens i
nenes els puguin veure i saludar des de la finestra, el
balcó o la porta de casa, abans d’anar-se’n a dormir i
esperar que tornin a passar de nit.
Aquest proper 5 de gener la Cavalcada de Reis, amb nou
carrosses i un seguici més reduït que el d’altres anys,
sortirà de la Plaça Clarà a les 6 de la tarda i recorrerà 22
quilòmetres, els necessaris per passar per tots els barris de la ciutat i no deixar-sen cap. Els Reis de l’Orient
calculen que al voltant de 2/4 de 10 de la nit ja hauran
completat la visita a tots els barris. Els tres mags han tingut aquesta pensada per evitar el contagi del coronavirus entre les famílies que s’ajunten al Firal.L’ARRIBADA

Foto: Enric Carré

Foto: Enric Carré

A LA GARROTXA S’ANUNCIARÀ PER XARXES
SOCIALS
Els Reis de l’Orient i el seu seguici s’han posat al
dia de les noves tecnologies. Aquest any, amb
l’objectiu de fer-se més presents entre la canalla,
anunciaran el seu acostament a la Garrotxa dies
abans del 5 de gener a través de les xarxes socials de l’Ajuntament d’Olot. D’aquesta manera els
nens i nenes estaran puntualment informats de
quines són les diferents passes dels tres mags.

LA CAVALCADA, EN TOT MOMENT A OLOT
TELEVISIÓ
El 5 de gener al vespre, els Reis de l’Orient passaran per casa de cada nen i nena un breu instant.
Per seguir-los a tothora, les famílies garrotxines
només hauran de mirar la tele. Olot Televisió preparar un dispositiu especial per oferir la cavalcada en directe, amb diversos punts de connexió
per viure la Nit de Reis com si haguessin sortit
al carrer. El seguici reial, l’Ajuntament d’Olot i El
Centre Els Catòlics recomanen enguany seguir la
cavalcada a través de la Televisió de la Garrotxa
per no haver de sortir al carrer elevar el risc de
contagis.
El programa també entrarà al Campament Reial
per a totes aquelles famílies que s’hagin quedat
fora per motius de seguretat puguin veure novament els Patges reials i els entranyables personatges màgics que any rere any acompanyen els
Reis de l’Orient.

DESPLEGAMENT TAMBÉ ALS POBLES
Com l’any passat, Olot Televisió també mostrarà
les principals Cavalcades de Reis dels pobles de
la Garrotxa. La cadena compleix així novament
l’objectiu de donar servei a tots els veïns acostant-los les cavalcades que se celebren a la comarca, aquest any que les mesures sanitàries
recomanen quedar-se a casa i gaudir del Nadal
amb la família.
Foto: Enric Carré
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ELS REIS ALS POBLES

Cavalcades itinerants i
visites controlades
permetran a nens i nenes
veure els Reis de l’Orient
ELS TRES SAVIS CONEIXEN LES NORMES PER
MANTENIR LLUNY EL CORONAVIRUS I FARAN
CAVALCADES MÉS LLARGUES PERQUÈ LES FAMÍLIES NO
HAGIN DE MARXAR LLUNY DE CASA A ESPERAR-LOS

Les cavalcades itinerants amb recorreguts més llargs
per arribar a la porta de la majoria de llars és el model de Cavalcada de Reis d’aquest any per garantir la
distància de seguretat i evitar aglomeracions. D’aquesta
manera, els nens i nenes podran veure els Reis de l’Orient sense gairebé moure’s de casa, evitant així les cues.
Així ho faran a la majoria de pobles garrotxins. A Sant
Joan les Fonts i a la Vall de Bianya, el seguici reial tindrà
en compte també el nucli de la Canya, per on també és
previst que passin les carrosses.
També ho faran a Maià de Montcal. Els Reis Mags garanteixen que el regalet que solen donar a tots els nens
i nenes durant la cavalcada tronarà a arribar a totes les
llars. La carrossa reial d’aquest municipi solia visitar el
poble de Segueró, a Beuda. Aquest any, l’Ajuntament
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demanarà als veïns de les cases disseminades que vulguin rebre la visita dels Reis que ho comuniquin amb
antel·lació i el municipi ho farà saber als tres mags,
adreçant-se al consistori.
Per solucionar la visita als diferents nuclis de Riudaura,
els Reis d’Orient es repartiran el recorregut, de manera
que cada llar rebi la visita d’almenys un dels tres mags.
A les Planes d’Hostoles, ses majestats esperaran els
nens i nenes en dos punts propers a casa seva; les famílies del nucli de les Planes d’Hostoles visitaran els Reis
a l’escola Sant Cristòfol i el seguici també es desplaçarà
a la plaça del Jonquer per visitar les famílies d’aquest
veïnat, així com els de Pocafarina i les Encies. Allà també
les famílies de Sant Esteve de Llémena i Sant Aniol de
Finestres. Les diferents famílies rebran a casa tiquets de
diferents colors per visitar els emplaçaments de manera ordenada la Nit de Reis i evitar així les aglomeracions.

Foto: Pinterest

Recepta de Pollastre
amb escamarlans
En aquestes festes encara més casolanes que de
costum, no poden faltar-hi els gustos ens traslladen els millors records. Per això us expliquem com
elaborar la recepta de mar i muntanya per excel·lència, un plat que fa festa i que forma part del
receptari tradicional català.

INGREDIENTS PER A QUATRE PERSONES
Un pollastre de pagès
Dos/tres escamarlans per persona
3 cebes grosses
3 tomates per fer salsa
1 litre de brou
Oli
Sal
Pebre
Un gra d'all i una mica de julivert

PASSOS A SEGUIR
1. Salpebreu el pollastre.
2. Fregiu-lo en una cassola amb una base d'oli d'oliva.
3. Retireu el pollastre un cop enrossit i aprofiteu el mateix oli
per saltejar els escamarlans salpebrats.
4. Reserveu els escamarlans i feu un sofregit a foc lent amb
la ceba tallada ben petita i la tomata ratllada.
5. Un cop fet el sofregit, afegiu el pollastre a la cassola i cobriu-lo amb aigua o brou.
6. Deixeu coure el pollastre ben bé una hora o una hora i
mitja sense tapar.
7. Un cop estigui cuit el pollastre, afegiu-hi l'all i julivert picat.
8. Torneu a posar els escamarlans a la cassola i deixeu-ho
coure cinc minuts més abans de servir.
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AGENDA

DISSABTE 5 DE DESEMBRE

DIVENDRES 11 DE DESEMBRE

DIUMENGE 13 DE DESEMBRE

DIJOUS 17 DE DESEMBRE

Olot
Tot el dia Inici de la XXVIII
Mostra de Pessebres
a Olot.
Diferents punts de la ciutat.
Fins el 2 de febrer.

Olot
20h Cine Club Olot:
Todo pasa en Tel Aviv.
Cines Olot

Olot
Matí Mostra de Pessebres
a Olot.
Dia de l’entitat convidada:
Banyoles.

Olot
19h Matrix Cultura / 2050 –
Olot: La ultracuidat.
Museu de la Garrotxa

18h Inauguració de l’Espai
Ramon Amadeu.
Museu dels Sants
19h Obertura del pessebre
de la ciutat.
Pati de l’Hospici
DIUMENGE 6 DE DESEMBRE
Olot
18.30 Festival ElMini:
Ferran Palau. Sala El Torín
DIJOUS 10 DE DESEMBRE
Olot
18h Hora del conte:
un viatge sensorial.
Biblioteca Marià Vayreda
21h Teatre:
360 grams.
Teatre Principal d’Olot
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Les Planes d’Hostoles
19h Cicle Gaudí
“Niñas”.
Casal Cívic ‘La Cooperativa’.
DISSABTE 12 DE DESEMBRE
Olot
10h Taller de Nadal.
Museu dels Sants
12h Visita guiada a
l’exposició ‘Cigarrillos
París i la publicitat
moderna.
Sant Feliu de Pallerols
Tot el dia. Inici itinerari de
pessebres
Les Planes d’Hostoles
11h Performance
d’Arteràpia
“Les argolles de la Memòria”.
Carrer del Pla.

Recepció, missa, ofrena de
les figures del pessebre,
petit concert i presentació
del llibret.
Sant Feliu de Pallerols
Tot el dia.
Instal·lació de fotografies
de la Fira de Santa Llúcia.
Firal
DILLUNS 14 DE DESEMBRE
Olot
18h Hora del conte:
Contes amb la
A d’estimAr
DIMECRES 16 DE DESEMBRE
Olot
17.30 Concert:
Joan Josep Mayans.
Casal Marià

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE
Montagut i Oix
Gran Quina al Casal
Olot
19h Presentació dels treballs
guanyadors dels Premis Jordi
Pujiula 2020. Casal Marià
22h Concert: Marco
Mezquida.
Sala El Torín
Sant Feliu de Pallerols
20h Segon concert de Nadal.
Església Parroquial.
DISSABTE 19 DE DESEMBRE
Olot
Matí Mostra de Pessebres a
Olot. Concurs infantil-juvenil
de pintura i dibuix.
Pati de l’Hospici.
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Olot
10h Taller de Nadal.
Museu dels Sants
12h Visita guiada a
l’exposició ‘Eudald de
Juana i la transgressió de
la forma’. Sala Oberta 2 del
Museu de la Garrotxa
19h Circ: Estat d’emergència.
Teatre Principal d’Olot
DIUMENGE 20 DE DESEMBRE
Olot
Tarda Mostra de Pessebres
a Olot. Pregó i missatge
nadalenc. Motets musicals.
Pati de l’Hospici.
Castellfollit de la Roca
Dinar solidari amb La
Marató Casal de la Gent Gran
(per emportar)
Sant Feliu de Pallerols
18h Espectacle de màgia a
càrrec de Mag Nani. Ca les
Hermanes
Sant Jaume de Llierca
9h Caminada Popular per
La Marató de TV3. Centre Cívic
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Riudaura
18h Contacontes per infants.
'M'agrades igual'. Centre Cívic
Montagut i Oix
Caga Tió i Marató de TV3
20 de desembre i fins el
10 de gener XVII exposició
virtual de pessebres
DIMARTS 22 DE DESEMBRE
Olot
9h-13h Nadal Esportiu
(del 22 al 31 de desembre)
Olot
19h Club de lectura
d’adults: Màquines com jo.
Sala d’actes de l’Hospici
DIMECRES 23 DE DESEMBRE

Vespre Mostra de Pessebres
a Olot. Nit del pessebre.
Vetllada poètico-musical.
Motets musicals. Pati de
l’Hospici.

DISSABTE 2 DE GENER

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE

Sant Jaume de Llierca
Carter Reial amb cita prèvia

Riudaura
18h Concert de Nadal de
Riudaura. Centre Cívic
DIMECRES 30 DE DESEMBRE
Sant Feliu de Pallerols
16.30h Contes de Nadal
a càrrec CIA La Sal d’Olot.
Biblioteca.
DIJOUS 31 DE DESEMBRE

Olot
18h Campament Reial.
Plaça Clarà

Riudaura
18h Circuit Folc CAT.
Concert La Companyia
MINIMíssimA
DIUMENGE 3 DE GENER
Olot
18h Campament Reial.
Plaça Clarà
DILLUNS 4 DE GENER

Sant Jaume de Llierca
18h Tió infantil itinerant

Olot
L'home dels Nassos
del CIT es passeja
per Olot

DISSABTE 26 DE DESEMBRE

DIVENDRES 1 DE GENER

DIMARTS 5 DE GENER

Olot
19h Les cançons de Els
Pastorets d’Olot.
Orfeó Popular Olotí

Sant Ferriol
12:00h Aplec del Ninou
Santuari de la Mare de Déu
del Tura

Olot
18h Sortida de la
Cavalcada de Reis.
Plaça Clarà

Olot
18h Campament Reial.
Plaça Clarà

VIU EL NADAL A LA GARROTXA
PROGRAMACIÓ ESPECIAL DE NADAL A OLOT TELEVISIÓ

Olot Televisió,
la finestra del teu Nadal
LA TELEVISIÓ DE LA GARROTXA APROPA LES FESTES
ALS GARROTXINS

La televisió de proximitat ho serà encara més aquest
Nadal. Olot Televisió treballa per oferir una programació pensada per connectar els garrotxins amb el Nadal
més genuí, amb les tradicions més nostres i per a tota
la família, des dels més petits fins als més grans.
La televisió de la Garrotxa començarà la programació
especial amb una estrena. El 24 de desembre al vespre
emetrà l’obra teatral ‘El crèdit’, interpretada per Josep
Andrés i Dídac Fernández,de la secció dramàtica del
Centre Catòlic d’Olot, i adaptada i dirigida per Santi Jou.
Fins al tancament d’aquesta edició del VIU no s’havia
pogut estrenar al teatre, la qual cosa fa de l’estrena a
Olot Televisió una primícia per l’audiència.
La tarda de Nadal és per viure-la en família. La Televisió
de la Garrotxa fa una proposta ben familiar que començarà a les 4 de la tarda amb la reemissió del programa
especial del Festival Veus 2019, amb la interpretació de
la primera nadala de l’any a càrrec dels alumnes de les
escoles i la cantant Elena Gadel. Tot seguit, a les 6 de la
tarda, serà el torn del reportatge ‘El Pessebre Vivent de
Joanetes’, per redescobrir els secrets d’un dels espectacles més representatius del Nadal a la Garrotxa. I a 2/4
de 7, recordarem el 40è Concert de Nadal de les Planes
d’Hostoles, enregistrat el 2018 per Olot Televisió.
L’endemà, per Sant Esteve, Olot Televisió ‘Els Pastorets
d’Olot’, a càrrec d’Orfeó Teatre, concretament, una de
les funcions que l’any passat van commemorar el centenari de les representacions de l’Orfeó Popular Olotí,
amb música en directe interpretada pel grup Brunzit.
La Nit de Cap d’Any serà molt especial. Les televisions
de proximitat de Catalunya adherides a La Xarxa s’uniran per acompanyar els espectadors fins a les campanades amb el programa ‘Ja era hora!’ que començarà
a les 10 de la nit, conduït pel director d’Olot Televisió,
Albert Brosa, i Anna Fortuny, de Canal Reus TV. El programa inclourà actuacions i videoclips protagonitzats
per professionals de les televisions locals, que oferiran
un vessant molt diferent al que estan acostumats els
espectadors. I les dotze campanades s’oferiran des de
dotze poblacions catalanes diferents. Una vegada estrenat el 2021 els espectadors que es quedin a Olot Televisió podran recordar les actuacions de playback de
l’Espectacle Reial del Carnaval d’Olot 2019.
Finalment, la Nit de Reis Olot Televisió tornarà a complir una funció essencial. La televisió de la Garrotxa
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serà els ulls de totes les famílies que vulguin seguir les
Cavalcades de Reis de la comarca. La cadena emetrà
un programa especial que arrencarà a 3/4 de 6 de la
tarda amb un desplegament que comptarà amb diversos punts de connexió en directe per no perdre detall
del recorregut dels 22 quilòmetres de la Cavalcada de
reis d’Olot per tots els barris de la ciutat i les cavalcades
itinerants a la Garrotxa.

Programació especial de Nadal
a Olot Televisió
DIJOUS 24 DE DESEMBRE
21h Estrena obra teatral ‘El crèdit’, a càrrec de la
secció dramàtica del Centre Catòlic d’Olot
DIVENDRES 25 DE DESEMBRE
16h Especial Festival Veus 2019
18h Reportatge El Pessebre Vivent de Joanetes
18.30 40è Concert de Nadal de les Planes
d’Hostoles
DISSABTE 26 DE DESEMBRE
16h Els Pastorets d’Olot 2019 de l’Orfeó Popular
Olotí
DIJOUS 31 DE DESEMBRE
22h Programa Especial Cap d’Any de la Xarxa ‘Ja
era hora!’, amb Albert Brosa i Anna Fortuny
12.10 Playback Reial del Carnaval d’Olot 2019
DIMARTS 5 DE GENER
17.45 Programa especial en directe de les
Cavalcades de Reis a la Garrotxa

