la primavera a la Garrotxa
La primavera es presenta més que mai
com una estació plena d’optimisme.
Els diferents municipis conviden els
veïns a sortir i donar-li la benvinguda
amb esdeveniments encara adaptats
per la situació que vivim.
Amb l’arribada de la primavera, a la
comarca esclaten activitats que han
quedat silenciades durant un any, i
d’altres que sempre es poden fer amb
màxima seguretat, com perdre’s pels
màgics camins ﬁns als cims de la
Garrotxa.
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Amb l’augment de les vacunacions entre els nostres grans, i cada vegada més joves, la primavera
del 2021 es presenta amb un horitzó d’optimisme
que convida a guanyar sensació de seguretat de
mica en mica. Cada cop la prudència es fa més
compatible amb el gaudi i, així mateix, els pobles i
la capital s’atreveixen a proposar alguns atractius
per anar-los a veure i compartir. El primer de tots,
la Fira de l’1 de Maig d’Olot, històrica benvinguda
per a l’estació a la comarca. La ciutat se sol vestir
de gala per a l’ocasió. Després d’un any sense poder-se celebrar, torna a convidar els veïns a sortir
al carrer amb responsabilitat i ganes de retrobament. Com a al·licient cultural, l’Ajuntament hi ha
previst un concert de Gertrudis per a centenars
de persones que apuntalarà aquesta fira multisectorial.
Acompanyant la Fira del Primer de Maig, i amb
l’arribada del bon temps, a la Garrotxa s’hi preparen també esdeveniments com la Cursa de la
Moixina. Els esports tenen en la Garrotxa el marc
incomparable del seu paisatge, un atractiu més.
Mentrestant, a les viles, es preparen les festes de
la primavera, majors o del Roser, donant la benvinguda a l’espectacle floral.
A més de tot això en aquest número VIU la Garrotxa proposa activitats per fer tot l’any i amb la
màxima seguretat, facin on es facin. Un exemple
són les rutes de la comarca, per fer amb família o
per posar-nos a prova. A la Garrotxa n’hi ha tantes
com racons, no s’acaben en un any. La primavera
és un florir d’optimisme, i aquí els ajudem a viure-la en plenitud a la comarca.
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FIRA DEL PRIMER DE MAIG. ENTREVISTA A ESTANIS VAYREDA

Gertrudis amenitzarà la
Fira del Primer de Maig
"amb la màxima
normalitat possible"
L’ESDEVENIMENT S’ADAPTA PER LA COVID-19
PERÒ AMB AMBICIÓ PER DONAR LA BENVINGUDA
A LA PRIMAVERA

"Estem preparant l'esdeveniment per poder-lo celebrar
en un format molt semblant al dels anys anteriors". Estanis Vayreda, regidor de Promoció de la Ciutat de
l'Ajuntament d'Olot, assegura que han preparat la
Fira del Primer de Maig a consciència, sabent les dificultats i atents a les normes que apliqui el PROCICAT
però amb l’empenta i l'energia que els han transmès
els paradistes i les empreses que hi participaran. En
aquest sentit, el grup Gertrudis serà el plat fort d’una
oferta cultural que té ganes de dinamitzar el centre
de la ciutat encara amb el respecte pertinent per les
mesures de seguretat sanitàries.
Una fira històrica
L'Ajuntament d’Olot tenia ganes de tirar endavant
una fira multisectorial amb la qual es dona la benvinguda a la primavera a la Garrotxa. Es tracta d'una
de les festivitats i mostres més antigues de la ciutat,
ja que data del segle XVI. En aquest sentit, la Fira de
l'1 de maig tenia per origen el mercat de bestiar perquè s'aprofitava el comerç de bous i xais de la zona
per a l'obtenció d'altres productes com teixits o eines
rurals.
S’organitzaran quatre espais diferenciats i separats
que permetran una bona circulació de gent. Un circuit únic, gel hidroalcohòlic, agents COVID-19 i totes
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El Regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda

les mesures sanitàries, però la fira de l'1 de maig, que
enguany cau en dissabte, se celebra i ho fa pendent,
com sempre, del temps, i enguany també de les mesures sanitàries del moment.
Un dels espais estarà el dedicat a l'automoció al Firal, amb la tradicional fila de vehicles que cada any
protagonitza l'esdeveniment. L'altre ubicació serà
destinada al mercat de roba, al Firalet, això sí, "no el
podrem estendre a la plaça Balmes per precaució",
ha explicat Vayreda. El mercat d'artesania, al Firal petit, amb un espai de parades d'aquest tipus, també hi
serà present. La plaça U d'octubre es convertirà en
un annex comercial i s'incorporarà com a espai de la
fira. Aquest 2021 un altre dels dubtes era la Cursa de
la Moixina el dia 1 al matí. Es farà, si la pandèmia no
decideix el contrari, amb un format similar a la resta
d'edicions.
Gertrudis, el plat fort
"Recuperem un concert a la tarda, amb Gertrudis a
la Plaça Major". Amb un aforament de 400 persones,
el grup musical Gertrudis animarà la fira, en un toc
cultural que des de l'Ajuntament han considerat necessari ja que "ens semblava que era bo recuperar un
espai de cultura per amenitzar l'esdeveniment, ja ho
havíem fet altres anys", ha apuntat el regidor.
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FIRA DEL VEHICLE NOU I D’OCASIÓ

Un mercat històric
adaptat al motor de
l’actualitat
EL MERCAT DEL VEHICLE NOU I D’OCASIÓ
EXHIBIRÀ EL POTENCIAL DE LA INNOVACIÓ EN EL
TRANSPORT PARTICULAR

Que la Fira de l’1 de maig és una fira multisectorial
que se celebra durant la primave-ra al centre de la
ciutat ja és sabut. Que es tracta d'una de les festivitats i mostres més antigues de la ciutat, també ho
sabíem. És gairebé tan antiga com el mercat del vehicle nou i d’ocasió. Entre els segles XIX i XX, la industrialització i els avenços en transport van canviar radicalment les dinàmiques comercials. De fet, el 1989
es van començar a organitzar les primeres mostres
àmplies de vehicles i les fires també van incorporar
per primera vegada maquinària agrícola i automoció. Precisament en aquesta època les empreses i les
entitats van començar a sumar-se a aquestes cites
firals atretes pels milers de persones que en pocs
dies passejaven per aquests espais i que suposaven
un aparador molt bo per a la venda de vehicles i diferents productes.
En tot cas, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot s’ha hagut de re-plantejar l’organització de l’esdeveniment en temps de pandèmia. Segons explica la tècnica de fires del consistori, Judit
Reixach, enguany el Firal serà un recinte perime-trat,
amb control d’accessos i aforament i amb circulació
única. Els veritables prota-gonistes, això sí, seran
els concessionaris, i aquest any en participen set:
Olot Motor, Aura Motor, Autopodium, Taller Sacrest,
Automoció i Serveis del Nord-est, Fornells Motor i
Motos Masoliver. El mercat anirà acompanyat d’una
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proposta de maquinària agrícola i de jardí que anirà
a càrrec de Taller Reyes Casa i Jardí.
Augment de l’oferta de vehicles híbrids i elèctrics
Els vehicles de caràcter híbrid i elèctric tindran un
paper important durant el mercat. Jordi Teixidor,
gerent d’Olot Motor i Aura Motor, ha assegurat que
la població està “apostant de forma molt clara, sobretot, pel vehicle híbrid a la Garrotxa”, un tipus de
vehicle que funciona amb més d'una font d'energia i
que poden funcionar amb motors elèctrics i de combustió. Com a exemple, la totalitat de les peces que

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FIRA DE VEHICLES D’OCASIÓ

exposarà el concessionari Toyota a l’esdeveniment
seran híbrids. Per altra banda, una bona part dels
vehicles que oferirà el concessionari de Nissan seran elèctrics, tot i que el seu responsable ha dit que
aquests no estan tenint tanta oferta. També ha explicat que la pandèmia i, sobretot, el confinament
comarcal, ha fet molt de mal als concessionaris. “Si
els cotxes circulen menys, automàticament hi ha
menys reparacions”, ha lamentat.
La incertesa és un dels ingredients protagonistes ara
mateix. Ara bé, si el mercat d’ocasió és un dels que
més va repuntar durant els anys de crisi econòmica,
qui diu que no ho podria tornar a fer en aquestes
dates tan complexes.

NOU TOYOTA YARIS
ELECTRIC HYBRID
ESCOLLIT COTXE DE L’ANY A EUROPA 2021

150
PER

€
AL MES

48 quotes. Entrada: 5.790,90 €.
Última quota: 8.104,46 €.
T.I.N.: 6,5%. *T.A.E.: 7,67%.
INCLOU:

4 ANYS DE MANTENIMENT
I GARANTIA

TOYOTA AURA MOTOR

Ctra. Santa Coloma, s/n 17178 – Les Preses (Girona)

www.auramotor.toyota.es

Telf: 972 272 440

Emissions CO₂ (g/km): 85 – 112 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 3,8 – 4,9 (WLTP).
*Preu corresponent al Nou Toyota Yaris Electric Hybrid Active Tech. Preu per finançar: 18.000€ (PVP al comptat sense serveis: 18.700€). Entrada: 5.790,90€. TIN: 6,5%. TAE: 7,67%. 49 mesos: 48 quotes de 150€/mes i última
quota: 8.104,46€. Comissió d’obertura finançada (2,75%): 335,75€. Import total del crèdit: 12.544,85€. Import total del deute: 15.304,46€. Preu total a terminis: 21.095,36€. Cost total del crèdit: 3.095,36€. Import dels
interessos: 2.759,61€. Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank GmbH sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 8.500€. IVA, transport, impost de matriculació,
promoció i aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Inclou paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de garantia, 4 primers manteniments
(un manteniment cada 15.000km o un any, el que abans succeeixi) i 4 anys d’assistència en carretera. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 30/04/2021 a la Península i Balears. Promoció
no acumulable a altres ofertes o descomptes. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris.
Per a més informació, consulteu el vostre concessionari habitual o toyota.es. Els nivells de consum de combustible, així com d’emissions de CO2 es mesuren en un entorn controlat, d’acord amb els requisits de la normativa
europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu amb Toyota España, S.L.U. o el vostre concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres
factors (condicions de la carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després de la matriculació, càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i emissions de CO2.
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
PARADES AL FIRAL PETIT

Primavera i comerç
als principals eixos
del centre d'Olot
EL FIRAL PETIT CONCENTRARÀ LES PARADES DE
COMPLEMENTS DE LA LLAR

El caràcter divers i festiu ha definit en els últims anys
la Fira del Primer de maig a Olot. En aquesta edició,
planificada amb totes les mesures de prevenció de la
COVID, no hi falten els sectors habituals, marxants,
artesans, automòbils... i també se n'hi afegeixen de
nous. El Firal Petit, per exemple, acollirà quatre parades de complements de la llar i quatre més de fruita,
flors i planter, en el millor moment de l'any per l'horta
i el jardí.

Fira del Primer de Maig d'Olot 2019

El comerç del centre, obert
Tot i que l'1 de maig és festiu amb motiu del Dia del
Treballador, les botigues de l'eix comercial d'Olot obriran les seves portes durant tot el dia coincidint amb la
fira. Els comerços mantindran els mateixos condicionants d'higiene i aforament imposats per la pandèmia.
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Fira del Primer de Maig d'Olot 2019

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
MERCAT DE ROBA EXTRAORDINARI

El mercat de roba
extraordinari no falla per
la Fira del Primer de Maig
ENGUANY EL MERCAT ES DIVIDIRÀ EN DUES
PARTS QUE ESTARAN SITUADES AL FIRALET I AL
FIRAL PETIT

Per tal d’adaptar-se a les mesures COVID i no concentrar tot el Mercat de Roba Extraordinari en un mateix
espai, enguany aquest tradicional mercat de marxants
de l’1 de maig es dividirà. Des de les 9 del matí i fins a les
8 del vespre, els venedors ambulants de roba i complements oferiran
els seus productes en dos
espais de la
ciutat: al Firalet,
on s’hi concentrarà la secció
de roba i complements per a
la persona, i al
Firal Petit, on
s’hi situarà la
secció de complements de la
llar.
Per a molts
marxants
de
roba ha estat
un any difícil,
sense pràcticament fires ni mercats durant alguns mesos. Joan Dorca
és un venedor de roba ambulant d’Olot que habitualment és present al mercat de roba de l’1 de maig a la
capital garrotxina, i celebra que per fi es pugui tornar
a dur a terme aquesta diada: “Estem contents que aquí
a Olot, i no com en d’altres ciutats, quan s’ha pogut tornar a fer mercat i anar a vendre ens ho han permès, tot
seguint amb les mesures sanitàries. Fires com la de l’1
de maig, si la meteorologia acompanya, suposen uns ingressos extra per a nosaltres. Veurem com reacciona la
gent aquest any i quina rebuda tenim”. Aquest venedor
de roba olotí assegura que “la pandèmia ha fulminat a
moltes persones d’aquest sector”, durant els mesos en
què no podien treballar, recordant precisament aquestes setmanes properes a l’1 de maig de 2020. La de l’1
de maig serà, doncs, una de les moltes fires i mercats
que els marxants desitgen que vagin tornant.
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
MERCAT DEL COL·LECCIONISME I MOSTRA DE BONSAIS

Al 30%,
però bonsais l'1 de maig
ELS AMICS DEL BONSAI HAN ORGANITZAT
UN RECORREGUT A L'HOSPICI ADAPTAT A LES
MESURES SANITÀRIES

Ara fa uns quants anys uns aficionats de la cultura, la
cura i l'admiració pels Bonsais es van començar a reunir
en un restaurant d'Olot. Els unia la mateixa inquietud:
conèixer els misteris que hi ha darrere del cultiu d'un
bonsai. Allà intercanviaven experiències i intentaven
resoldre, entre tots, els dubtes i els problemes que els
anaven sorgint.
De mica en mica van anar creixent fins a crear l'associació Amics del Bonsai. Ben aviat van poder comptar amb
una exposició a la Fira de l'1 de Maig a Olot, tradicionalment a l'Hospici. L'any 2020, com totes les entitats, van
veure frenada la seva activitat, però enguany podran
tornar a exposar els diferents tipus de bonsais al mateix emplaçament.

BOIX

UNA ORGANITZACIÓ ACURADA I TREBALLADA

Josep Esparraguera, de l'associació, explica que hi han
treballat a fons. "El dijous 8 d'abril ens vam reunir amb
Laia Hernàndez de Dinàmig, Isabel Mundet de Protecció
Civil i Montserrat de l'Hospici, i vam acordar que, sent
la idea principal evitar aglomeracions, havíem d'establir
un circuit d'entrada i de sortida (per tal que la gent no
es creui) i garantir en tot moment la distància interpersonal de metre i mig, controlant no excedir l'aforament
del 30% de la seva capacitat".
L'entrada es farà des de la porta Principal del carrer
Hospici (controlat per un membre de l'Ajuntament) i la
sortida per la porta d'emergència del carrer Antoni Llopis (controlat per un membre de l'Associació).

FICUS INDIA

Serà obligat l'ús de la mascareta i disposició de gel hidroalcohòlic. Es podrà visitar en l'horari habitual de
l'Hospici, de 10 del matí a les 2 de la tarda i de les 5 de
la tarda a les 8 del vespre.

HI HAURÀ MERCAT DE LES ANDRÒMINES I
EL COL·LECCIONISME: DE NOU, RETORN AL
PASSAT

Es tracta d'un dels altres plats forts de la Fira del primer
de maig d'Olot, un mercat per retrobar-se amb el passat, on s’hi poden trobar objectes de tota mena. Per als
col·leccionistes és l'oportunitat de trobar alguna peça
per la seva col·lecció: monedes, bitllets, segells, postal,
rellotges, nines, llibres, documents, joguines... S'ofereix
cada any a les fires del Primer de Maig, Sant Lluc i del
Pessebre, situat a la plaça de l’antic Hospital. Enguany i
des de l'inici de la pandèmia, com la resta de mercats,
compta amb totes les mesures preventives per fer front
a la COVID-19.
JUNIPERU
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
MERCAT D'ARTESANIA

El valor d'allò fet a mà
GAIREBÉ UNA VINTENA DE PARADES D'ARTESANIA
OMPLIRAN LA PLAÇA U D'OCTUBRE

Ara, més que mai, després que la Generalitat hagi declarat Olot Punt d'Interès Artesanal, les coses fetes a mà
tenen un lloc reservat a la Fira de la Primavera. Enguany
aquest espai és nou, amb l'objectiu d'esponjar els visitants. Fins a 18 parades de productes artesans se situaran a la plaça U d'octubre d'Olot, darrere del Teatre
Principal, on s'hi podran comprar des de productes alimentaris a joies, passant per ceràmica o també cosmètica natural. La majoria de productors i creadors presents
en aquest mercat seran garrotxins, de manera que s'hi
podrà apreciar la gran diversitat de productes que s'elaboren a casa nostra, amb matèries primeres de proximitat i una altíssima qualitat.
Punt de trobada de melòmans i col·leccionistes
A la plaça Hospital, a l'entorn de la Plaça Mercat, els apassionats de la música de tots els temps hi trobaran més
d'una joia per a la seva col·lecció particular. Juntament
amb el mercat d'andròmines hi haurà el Mercat del Disc,
amb quatre parades on aturar-se a buscar aquell disc de
vinil capaç de transportar-nos a una altra època. Estarà
obert matí i tarda, de les 10 a les 8 del vespre.

Fira del Primer de Maig d'Olot 2019

Fes-te dels nostres!

Neix Bonpreu
Esclat Energia

bonpreuesclat.cat/energia
900 500 005

L’energia
de Catalunya
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
GERTRUDIS, EL CONCERT DE LA FIRA

La tarda de l’1 de maig
la protagonitzarà
Gertrudis
EL GRUP DE LA GARRIGA ACTUARÀ A LA PLAÇA DE
BRAUS A PARTIR DE LES 6 DE LA TARDA

Sens dubte un dels grans moments de la diada de l’1
de maig a Olot es viurà a la plaça de Braus a partir
de les sis de la tarda. Per a tots aquells qui encara
no hagin tingut oportunitat de gaudir de gaires concerts per culpa de la pandèmia tenen una gran ocasió
aquell dia, amb la visita del grup Gertrudis a Olot.
L’Ajuntament d’Olot amb l’Institut de Cultura d’Olot i
Dinàmig fan possible la realització d’aquest concert
amb el grup de rumba catalana de la Garriga, que
portarà a la capital garrotxina el seu habitual bon rotllo. Pels seguidors més fidels d’aquest grup, qui no
coneix temes tan coneguts com ‘Bon dia vida’ o ‘Ho
sento molt’, o bé col·laboracions conjuntes amb altres grups com ‘Si tothom calla’ o el més recent ‘No
em dona la gana’?
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Això sí, només podran gaudir d’aquest concert aquells
qui aconsegueixin una entrada, que es pot comprar a
través dels webs descobreixolot.cat o bé olot.cultura.
cat al preu de 15 euros.
Gertrudis es va formar com a grup l’any 2004, amb
el seu primer disc ‘Teta’, i van seguir amb set treballs
més: ‘Gertrudis’ (2005), ‘Política de verbena’ (2007),
‘500’ (2009), ‘Tripolar’ (2011), ‘Quinze 15 XV’ (2015),
‘Ara volo alt’ (2016) i ‘No em dona la gana’ (2019).

Junts és
cooperativa

Disfrutem els
bons moments.

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

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
ALTRES ACTIVITATS A OLOT

Per apuntar a l’agenda
OLOT CULTURA PROPOSA ALTRES ACTIVITATS PER
DESCOBRIR EL PATRIMONI OLOTÍ AL MES DE MAIG

Les visites per descobrir el patrimoni cultural i natural d’un indret sempre són més riques si es fan amb
un guia que ens ajudi a parar atenció a tots els atractius de l’espai. Al volcà Montsacopa d’Olot s’hi van visites guiades esporàdiques i el 29 de maig tenim una
nova oportunitat per veure aquest museu natural a
l’aire lliure.
El lloc de trobada és l’Oficina de Turisme d’Olot. La
sortida té un preu de cinc euro, si bé l’entrada és gratuïta per als menors de 12 anys. La visita comença a
les grederes del volcà per observar i fins i tot tocar
els diferents tipus de pedra volcànica que s’hi poden
trobar. Al cim del Montsacopa, les possibilitats són infinites. S’hi pot visitar el volcà, veure les vistes d’Olot
a 360 graus, visitar l’església de Sant Francesc o descobrir les torres de guaita, molt ben conservades. S’hi
van construir el 1812 durant l’ocupació francesa, quan
també es va emmurallar l’església. Artísticament, destaca també el camí del Viacrucis. Del cementiri fins al
cim, diversos pilars mostren relleus de les diferents
escenes de la passió de Crist, entre bancs on seure,
descansar i gaudir de les vistes.

al Museu dels Sants. Per assistir-hi, cal reservar plaça
i descarregar-se una entrada. Per a més informació,
cal adreçar-se o trucar al Museu dels Sants, l’Ajuntament d’Olot o l’associació La iera, organitzadors tots
ells del taller.
Aquestes són només tres propostes de tot el reguitzell que s’han previst a la capital de la Garrotxa durant
el mes de maig. Per conèixer-les totes, es pot consultar l’agenda de l’Ajuntament d’Olot, a www.olot.cat.

Si el que es busca són activitats més tranquil·les i
creatives per gaudir amb els fills, el 6 de maig a 2/4
de 6 de la tarda començarà una nova Hora del conte
a la Biblioteca Marià Vayreda. En aquesta ocasió, ofereixen Mandonguilles per a tots. És el títol del conte
que proposa l’espai cultural. Els plats són a taula i a
menjar arriben nens i nenes acompanyats dels seus
pares, mares, una parella de pares i un pare solter.
Entremig, també un eriçó, que vol ser pare i mare
d’una castanya. La història del conte ens recorda que
cap família no és igual. Per assistir-hi, caldrà reservar
plaça per controlar-ne l’aforament, especialment amb
les mesures per evitar la propagació del coronavirus.
L’Hora del conte s’hi fa sovint a la biblioteca d’Olot,
només cal estar atents a quina en serà la propera.
Per la seva banda, el 8 de maig a les 10 del matí el
Museu dels Sant d’Olot acull una original activitat; un
taller de tapisseria amb finalitzats pràctiques. S’ensenyarà a entapissar mobles senzills, com una cadira o un tamboret que el participant ha de portar de
casa. En el seu defecte, cal avisar amb almenys 10
dies d’antelació. S’hi utilitzaran materials tradicionals,
com fils de cotó i de jute, entreteles d’arpillera o buata de cotó, amb farciment de floca de poliestirè reciclada, i l’entapissat final serà amb roba reciclada de
cotó o de fibres sintètiques. L’activitat forma part de
la nova programació de tallers creatius i d’artesania
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Volcà del Montsacopa i ermita de Sant Francesc - Foto: Òscar Rodbag - Turisme Garrotxa
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BOTIGA
TORTELLÀ
Plaça Mercat, 8
Tel. 972 68 71 88

FLECA I
PASTISSERIA
SANT JOAN LES FONTS
Av. Cisteller,2
Tel. 972 29 09 08
Secretari Moret, 4
Tel. 972 29 12 12
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FESTIVAL CORNAMUSAM

30 anys
no es fan cada dia
EL TIL·LER PLANTEJA UN FESTIVAL DE LA
CORNAMUSA ADAPTAT A LES RESTRICCIONS PERÒ
AMBICIÓS PEL QUE FA AL FORMAT, AL LLARG DE
DOS CAPS DE SETMANA

La pandèmia ha complicat molt la realitat però el Cornamusam, el festival internacional de la cornamusa
d’Olot, compleix tres dècades d’història. L’organització té ganes de celebrar aquesta important efemèride i sap que és possible expressar la cultura amb totes les mesures de seguretat sanitària. L’any passat
ja van celebrar el festival en dos caps de setmana,
quan la situació era encara més complexa. Enguany,
es farà en dos caps de setmana seguits, un primer
dedicat a celebrar els 30 anys d’història i un segon
que concentrarà tots els elements fonamentals del
festival: la tocada d’inici i el gran concert del dissabte,
amb el retorn d’un grup internacional que se sumarà
als grans mestres de la cornamusa del país. Enmig
de tot, una setmana pont que acollirà actes culturals
complementaris i que es concretaran en les properes
setmanes.
30 anys del Cornamusam i 25 de la Cabreta
El Til·ler, entitat organitzadora del Cornamusam, té
ganes de revisar amb el seu públic els primers 30
anys d’història de l’esdeveniment. El primer cap de
setmana del festival serà una gran festa d’aniversari,
o diverses. El dissabte 29 de maig a la tarda, la Cabreta celebrarà que ha fet 25 anys juntament amb
els seus amics. S’ha previst una trobada gegantera
a l’interior de la Plaça de Braus, centre neuràlgic del
festival. S’hi congregarà faràndula de dins i fora de la
comarca. L’aforament es limitarà a les aproximadament 400 places que permeten les graderies amb les
mesures per fer front a la COVID-19.
La festa grossa dels 30 anys del Cornamusam se celebrarà el mereix dissabte però a partir de les 7 del
vespre al Teatre Principal d’Olot, per a la qual ja es
poden reservar entrades. Francesc Sans, un dels sacaires més reconeguts de Catalunya i un fixe en les
tres dècades del festival olotí, com a participant o
espectador, ha estat l’encarregat de dirigir i produir
aquest espectacle que té com a objectiu homenatjar
tots i cadascun dels músics que han participat en algun moment o altre al Cornamusam. Les diferents
actuacions musicals s’alternaran amb constants picades d’ullet als grans concerts de tres dècades d’història, un espectacle que els més acèrrims seguidors
del festival no es poden perdre, i un bon resum per
als que s’hi acosten per primera vegada.
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Foto: Martí Albesa

Foto: Adrià Bosch

Foto: Koldo González

Diumenge 30, un altre concert se celebrarà de manera
lliure i amb entrada gratuïta al Parc Nou d’Olot. Marcel Casellas i altres col·laboradors han volgut fer el seu
particular regal d’aniversari al festival amb un espectacle que han batejat ‘Marcel Casellas i el Sac Volcànic’.
El Cornamusam més clàssic
Acabat el primer cap de setmana, i després dels actes puntuals que s’aniran succeint entre setmana
per donar continuïtat al festival internacional, la programació guanyarà novament intensitat el divendres
4 de juny des de la tarda, amb l’escenari obert a la
Plaça de Braus perquè qui ho vulgui pugui demostrar
les seves dots artístiques amb el sac de gemecs, individualment o amb la seva bombolla de convivència.
A la nit serà el torn de la tocada d’inici, amb un sentit homenatge a Felip Gironès, gironí lligat a la música tradicional de carrer al llarg de tota la seva vida.
Serà el seu fill, Iu Gironès, trombonista de l’Orquestra DiVersiones entre d’altres ocupacions musicals,
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FESTIVAL CORNAMUSAM

Foto: Pep Sau

Els francesos Super Parquet faran tornar els concerts internacionals al festival

l’encarregat de fer sonar la cornamusa des del Balcó
dels Espants de l’església de Sant Esteve. Divendres
també hi haurà concert a la Plaça de Braus, encara
per concretar després que els convidats d’Irlanda del
Nord previstos declinessin participar-hi a causa de
les restriccions del Covid.
Dissabte 5 de juny, Olot seguirà respirant l’ambient
del festival de la cornamusa. A la ciutat s’habilitaran
dues gastroteques, i a l’exterior de la Plaça de Braus
s’hi recuperarà la Fira de luthiers i artesans que ja
es va celebrar fa dos anys. L’esdeveniment vol posar
de relleu totes les professions i negocis que giren
entorn de la cultura tradicional de carrer, des dels
instruments als vestits i tots els elements lligats a la
festa.
A la una del migdia, l’hora del vermut, la Plaça de
Braus i el seu entorn tindrà un ambient novament
festiu per acollir una iniciativa que el festival acull
per quart any consecutiu. Músics que acostumen a
actuar plegats i per als quals la cornamusa no és el
seu instrument habitual proven sort amb el sac de
gemecs. En aquesta ocasió, s’ha convidat a l’acordionista Cati Plana i el dolçainer Pau Puig.
També dissabte, el músic Xavier Pallàs presentarà el

seu nou llibre conjuntament amb l’aula El Tecler de
Tarragona. La presentació acabarà amb un concert
conjunt dels Ministrers del Tecler i els de l’Escola Municipal de Música d’Olot.
Un concert com a traca final
No hi ha Cornamusam sense el concert del dissabte a
la nit, i el del 5 de juny promet ser memorable com ho
serà el del dissabte anterior. Les entrades es posaran
properament a la venda. El reconegut sacaire català
Francesc Sans tornarà a l’escenari, aquesta vegada
per presentar en primícia el seu primer disc, L’infinit.
Seguiran els santboians Riu, que celebraran el seu
10è aniversari com a formació juntament amb el públic olotí en el que serà el seu tercer concert en la
història del festival. La tercera de les actuacions musicals de la nit la posaran els francesos Super Parquet
i significarà el retorn al festival d’una formació internacional sis anys després. La seva cerca experimental
de nous sons a partir de la cornamusa tradicional i la
música electrònica pròpia del segle XXI no deixaran
indiferent a cap dels assistents.
Tots els concerts i actes vinculats al festival de la cornamusa d’Olot estan subjectes a canvis a causa de la
situació pandèmica. Tota la informació actualitzada la
podreu trobar a la pàgina web www.cornamusam.cat.

ESPECIALISTES EN CURATS.
Pernil · Llonganissa · Fuet
Xoriç · Cansalada
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FESTA DEL ROSER DE LES PRESES

Les Preses prepara
la Festa del Roser
L’ESDEVENIMENT S’ORGANITZA PENDENT DE LES
MESURES SANITÀRIES, AMB ACTIVITATS INFANTILS
I CULTURALS CONFIRMADES

Pendents de l’aixecament de les restriccions i d’una millor
situació epidemiològica, les Preses prepara els actes de
la seva festa de primavera, la Festa del Roser, fixada per
al cap de setmana del 22 i el 23 de maig. Al tancament
d’aquesta edició, els programadors ja havien confirmat
l’hora del conte per als nens i les nenes, prevista per dissabte al matí, així com els actes culturals de diumenge
a la tarda. En aquell moment, es lliuraran els premis del
concurs literari de relats curts, així com també el del concurs del cartell de la Gala. Es coneixerà, per tant, qui serà
l’autor o autora del cartell de la Festa Major de les Preses
del 2021. També és segur que la tarda del diumenge serà
amenitzada per una actuació infantil.
A les Preses no hi ha festa sense la seva faràndula. Els
Gegants, la Granota i els Calabotins apareixeran a la Festa
del Roser del poble garrotxí, i s’estudia la fórmula més segura de fer-ho. D’altra banda, l’organització treballa en la
programació d’un espectacle teatral i, així mateix, els més
grans tenen ganes d’organitzar una competició de petanca a les noves instal·lacions. Amb permís de la pandèmia,
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les Preses treballa en l’organització d’una festa amb atractius per a persones de totes les edats, per tal que cap veí
no es quedi sense celebrar la primavera. Tota la informació la poden trobar al web de l'Ajuntament.
LA VALL DE BIANYA S’ESPERARÀ A L’ESTIU
Reunits l’Ajuntament i la Comissió de Festes de la
Vall de Bianya, han decidit que al maig encara no
es reuneixen les condicions òptimes per celebrar la
Festa Major del municipi, que s’escau al voltant del
dia 15. El municipi esperarà que la immunització de
la població millori de cares a l’estiu, quan es plantejaria organitzar activitats culturals si la situació epidemiològica permet congregar un major nombre de
públic. El que sí que confirmen a hores d’ara des de
l’Ajuntament és una nova edició de la Bianyal, l’esdeveniment cultural que confronta l’art contemporani
amb el patrimoni històric i arquitectònic de la vall,
amb data fixada per al proper mes d’octubre.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FESTA MAJOR DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Arriba la Festa Major de
Sant Feliu de Pallerols
HUMOR, MÚSICA, DIVERSIÓ I TRADICIÓ UNIRÀ DE
NOU ALS PESCALLUNES

Per la Pasqua Granada, Sant Feliu de Pallerols s’engalana de bona manera per rebre la festa major. S’hi
representa el Ball dels cavallets, els gegants i la Mulassa, declarada per la Generalitat de Catalunya, Festa Tradicional d’Interès Nacional.
Enguany la COVID-19 ha fet canviar alguns dels actes
més concorreguts i populars del municipi, però els
santfeliuencs podran gaudir, a diferència de l’any passat, d’una festa major amb totes les lletres. La diversió
començarà divendres 21 de maig, on els carrers engalanats de Sant Feliu de Pallerols acolliran un espectacle
en què els riures estaran més que assegurats, de la
mà de l’actor Fel Faixedas, antic membre del Teatre de
Guerrilla. Dissabte, la Comissió de Festes farà un recorregut en cotxe pel municipi, engrescant amb música a
tothom per fer, cadascú a casa seva, un vermut abans
de dinar. Al vespre, l’Orquestra Diversiones posarà color i, naturalment, diversió, amb un concert a l’aire lliure. I com no podia ser de cap altra manera, diumenge
els cavallets, els gegants i la Mulassa tornaran a sortir
a la plaça de l’Església per ballar. Tot seguit, hi haurà
un concert de sardanes.

Dos orígens ben diferents
del Ball dels cavallets, els gegants
i la Mulassa
Aquesta és una de les danses més antigues del país.
Recorda la victòria aconseguida contra els musulmans, gràcies a la inventiva dels santfeliuencs.
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Es desconeix quan es va començar a ballar, si bé la
hipòtesi més generalitzada és que s’inspira en l’Edat
Mitjana com a complement del senyor d’Hostoles.
Llavors era ballada pels hereus de les cases principals
del terme.
La tradició oral parla de la invasió sarraïna en aquestes terres. Per tal de fer fora l’enemic, molt nombrós,
els santfeliuencs van organitzar tot un exèrcit amb
força dispositiu de cavalleria. Com que no tenien prou

cavalls, van idear uns de cartó, unes figures de gran
alçada i una bèstia espaventosa que per força havien
d’atemorir l’enemic. Segons la tradició, aquesta gran
batalla es va dur a terme als indrets de la Creu de la
Fàbrega, i els àrabs, en veure aquell exèrcit i figures
gegants i monstruoses, van fugir esperitats.
Una altra versió relaciona el Ball de Cavallets amb el
teatre medieval i les representacions santorals d’un
espectacle de plaça de l’Edat Mitjana.
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EL CIT PREPARA ELS PREMIS GARROTXÍ DE L’ANY 2021

ENTREVISTA A JOSEP ANDRÉS, PRESIDENT DEL CIT D'OLOT

El CIT impulsa els 15ns Premis Garrotxí de l’Any
potenciant la participació
Josep, per tot el que s'ha viscut en el
darrer any, els premis d'aquest 2021
són especials?
Tot allò que representi reactivar-nos
com a societat és especial en aquest
moment. Estem passant uns mesos que
per a moltes persones seran els més
durs de la seva vida, així que qualsevol
contribució a tornar a la normalitat esdevé rellevant. Si parlem concretament
de la nostra entitat, al llarg de l'últim
any i dos mesos hem pogut fer ben
poca cosa. Els Premis Garrotxí de l'Any,
que si res no ho impedeix celebrarem
el 10 de juny, serà la primera activitat
que podrem organitzar amb una certa
normalitat. Tot i així, no podrà ser com
les edicions anteriors.
Què podreu i què no podreu fer?
Doncs mira, per començar no podrem
fer-ho en cap restaurant, no hi haurà
sopar ni celebració. Però no per això
són menys importants. La normativa
actual ens permet fer-ho en una sala
pública, la Sala el Torín, amb aforament
limitat i amb una posada en escena més
austera. Per tant, hem de ser més creatius. De fet, la junta hi està treballant de
valent, amb moltes ganes i idees noves.
Ens expliqueu que hi ha diverses novetats. Quines són?
La situació que vivim ens ha fet reflexionar com a entitat. Amb tota probabilitat, canviarem maneres de fer les coses
i algunes han vingut per quedar-se. El
que volem és obrir-nos més a tots els
garrotxins perquè els Premis Garrotxí
de l'Any se'ls sentin seus. Hem canviat
tots els membres dels jurats, agraint
amb tota la sinceritat a les desenes de
persones que fins avui ens han ajudat a
fer grans aquests premis. Ara comptem
amb perfils de diferents entitats d'Olot
i de la comarca. Amb ells creixerem, divulgarem els premis i l'entitat a tots els
racons de la Garrotxa.
La dinàmica dels jurats també és nova. Els
hem dotat de més autonomia, amb temps
perquè puguin trobar-se -això sí, virtualment- i presentar els seus premiats.
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Els garrotxins ja poden presentar les
propostes de candidats i candidates a
través del web de l’entitat
Qui forma part dels jurats. Tenen algun tipus d'indicació del CIT per escollir finalistes?
Les persones que formen part dels jurats s'han posat a treballar des de fa
uns dies. A cadascuna de les categories
hi ha un responsable del CIT, de la junta, que l’única cosa que fa és assessorar. Ni tant sols intervé en les trobades,
a menys que els membres del jurat
ho demanin explícitament. El CIT, en
aquest cas, només vetlla per evitar, per
exemple, que es repeteixin premiats
d'altres anys. De moment no hem fet
públic els noms dels jurats perquè preferim que treballin sense cap pressió.

"Volem obrir-nos més a tots
els garrotxins perquè els
Premis Garrotxí de l’Any
se’ls sentin seus”
I, pel que sabem, també hi ha una
categoria més, la de 'Jove promesa'.
Sí, així és. Aquesta és una reclamació que feien els més joves de la junta
(Somriu). Pensem que és bo que premiem els nostres joves. La nostra és una
comarca amb molt talent i malauradament sovint marxen per estudiar a fora
i no tornen. Segurament amb aquest
premi no evitarem la fuga d'aquestes
ments fantàstiques però contribuirem,
segur, a reconèixer els seus mèrits i ferlos conscients que aquí els tenim molt
en compte. Estic convençut que les empreses de la comarca estaran d'acord
que necessitem mimar aquest talent
jove.
Com aniran els tempos aquest any?
Ja està obert el termini perquè tothom
qui ho vulgui pugui presentar les candi-

datures per al Premi Garrotxí de l'Any i
el Premi Jove Promesa. Són les dues categories que poden rebre participació
pública i, després, uns jurats escolliran
entre les propostes. Les candidatures
es poden registrar a través del web del
CIT d'Olot, www.citolot.cat. Hi ha un
mes de temps per presentar-les, fins al
23 de maig.
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EL BALL DEL GAMBETO DE RIUDAURA

El Ball del Gambeto
de Riudaura
UNA DE LES DANSES MÉS TRADICIONALS I AMB
UN ORIGEN BEN INCERT

El Ball del Gambeto de Riudaura és una dansa que es balla durant la Festa del Roser. Les vuit parelles que dansen
van vestides segons mana la tradició: els homes porten
gambeto, que és una capa llarga i negra i un barret de
copa. D’aquesta peça del vestuari en pren el nom el ball.
Les dones porten una faldilla llarga, caputxa blanca i un
mantó brodat amb flors que els cobreix les espatlles.
Diumenge de Pentecosta, les campanes de Riudaura
repiquen per anunciar la imminència de la Festa del
Roser, una de les festes més populars i tradicionals del
municipi. L'acte més esperat té lloc el diumenge, moment en què la plaça del Gambeto s'omple de gom a
gom per veure aquest tradicional ball homònim.
Des del 2018, i gràcies a uns pressupostos participatius,
el Ball del Gambeto no és exclusivament per als adults
del municipi. Durant la Festa del Roser també es balla el
Ball dels gambetons, la versió infantil de la dansa.
L’any 2020, a causa de la COVID-19, no es va poder realitzar el ball tradicional, tot i que sí que va sonar la melodia per tots els carrers de Riudaura. Enguany, ja s’han
obert les inscripcions per als gambetons joves i la plaça
del Gambeto tornarà a omplir-se de festa el 23 tot seguint les mesures de seguretat.
L’origen del ball
L’origen d’aquesta dansa és incert, es tenen referents
del permís del Comtat de Besalú per “fer lo ball” el 1356,
sense quedar clar que fos aquest el ball. Tampoc no es
pot descartar que hagués format part de les celebracions de la Mare de Déu del Roser, on el ballaven els
Pabordes de la Confraria del Roser. Sembla que antigament havia estat ballat pel mateix Abat de Riudaura, i
més tard, en època relativament recent, l’havia ballat el
capellà del poble com una resta del dret a la dansa que
tenia l’antic Abat.
No sabem del cert que és el que simbolitza el misteriós
personatge del gambeto ni la seva acompanyant, però
el podem relacionar amb altres personatges que vesteixen de manera similar i que trobem en diverses danses de la nostra geografia. Una altra dansa amb gambeto la trobem al Ball del Ciri, propi de la plana de Vic, però
que també trobem a les Guilleries i al Moianès, i que
ha perdurat, sobretot, a la vila de Castellterçol, on els
balladors també porten gambeto i un barret de copa,
com a Vallfogona de Ripollès, on es fa el Ball del Roser,
d’indumentària molt similar.
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DIADA DE LA MARE

Olot homenatja
les mares
DESPRÉS D’UN ANY SENSE ACTES DE LA DIADA DE LA
MARE, EL CIT TORNA A ORGANITZAR LA JORNADA
D’AGRAÏMENT A LES MARES GARROTXINES

L’any passat el coronavirus acaba d’arribar a les nostres vides i el món estava en suspens. Enguany, el
Centre d’Iniciatives Turístiques (CIT) d’Olot torna a recuperar un dels seus actes més emblemàtics, tenint
cura del compliment de totes les mesures sanitàries.
La situació epidemiològica encara no aconsella visitar
la darrera mare a l’Hospital d’Olot ni unir les mans per
ballar sardanes a la Plaça Clarà. El CIT, però, sí organitzarà aquest primer diumenge de maig un acte auster
i el més semblant possible al que ens tenien acostumats a la plaça olotina que acull La Maternitat de Josep
Clarà.
Al punt del migdia del 2 de maig les paraules de la periodista Paula Núñez, d’Olot Televisió, donaran inici a
un acte que comptarà amb l’ofrena floral a càrrec de
les Pubilles i els Hereus d’Olot i la Garrotxa i el parlament d’una mare, en aquesta ocasió, Jasmina Abdela,
que ha viscut l’experiència de la maternitat durant la
pandèmia del coronavirus. També tindrà lloc el tradicional recital de poesies dedicades a les mares per
part dels nens i nenes de diverses escoles de la ciutat.
Aquest any s’hi afegiran els alumnes de l’Escola Joan
XXIII d’Integra. L’acte comptarà amb la presència de
l’alcalde d’Olot, Pep Berga, i el president del CIT, Josep
Andrés, que també dedicaran unes paraules al públic
assistent.
Lliurament dels premis del Concurs de Dibuix en
un espai més ampli
En aquesta edició, la Diada de la Mare no anirà ben bé
de la mà del Concurs infantil i juvenil de dibuix, que
s’haurà celebrat el cap de setmana abans. Les obres
estaran exposades al Centre Excursionista d’Olot. El
lliurament dels premis del concurs sí que tindrà lloc
el 2 de maig, Diada de la Mare. Serà a partir de les 7
de la tarda a la sala El Torín, un espai més ampli que
el Centre Excursionista, quan es llegirà el veredicte i
es lliuraran els premis, a més d’obsequis per a tots els
participants de la 43a edició del concurs. El guanyador
tindrà l’honor d’il·lustrar amb el seu dibuix la portada
el programa de la Diada de la Mare de l’any vinent,
com enguany ha fet la Maria Casas.
El CIT es reserva el dret d’alterar el programa si apareixen causes imprevistes o de força major, factors a
tenir en compte en aquest període de pandèmia pel
coronavirus.

27

Primavera 2021

V

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
Ü DEL BAC

Cultura fora
de l'àmbit urbà
ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA O DIBUIX ES
DESLOCALITZEN EN UNA NOVA EDICIÓ DEL CICLE
CUTURA ALS AFORES, D'Ü DEL BAC

Fora dels teatres i les sales de concerts, les places i els
centres cívics també hi ha activitat cultural. La Maia
Kanaan i en Pau Marcos hi van creure quan, fa quatre
anys, van impulsar l'associació Ü del Bac a El Bagatell, en l'entorn privilegiat de la Vall del Bac, a la Vall
de Bianya. Després de l'aturada pandèmica, que va
reduir significativament la seva activitat, l'associació
recupera el seu cicle Cultura als afores, sense perdre
la filosofia amb què va néixer: portar cultura en un
entorn rural, a l'aire lliure i en comunitat, però en petits grups.
El gruix de programació tindrà lloc durant tres diumenges consecutius del mes de maig, els dies 9, 16
i 23. Aquesta vegada seran jornades amb diferents
activitats diürnes i els assistents s'hi podran quedar
a dinar amb el seu grup bombolla. Hi haurà arts escèniques, música, tallers, xerrades, art... units cada
dia per un fil conductor diferent. El 9 de maig durant
pràcticament tot el dia es treballarà l’oralitat, els sabers populars transmesos de generació en generació
a través de la paraula i el gest. Le sàvies remeieres hi
portaran les propietats de les flors mentre que Manelic de Pera farà el mateix amb les músiques de l’Alta Garrotxa. I, entre moltes altres activitats, es crearà
una conversa entre el rap i la glosa de la mà de Fardatxa, Núria Casals, Paula Grande i Pau Brugada.
El 16 de maig serà un dia especial, perquè s’hi celebrarà la primera Trobada Transfronterera de Dibuix
de Muntanya. Dels del 2016 que el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans acull unes trobades
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Ü del Bac - Foto: Noemí Roset

anuals de dibuix de muntanya. Ü del Bac ha proposat
la primera experiència transfronterera d’aquest projecte acollint-lo al refugi El Bagatell. Fi participaran els
francesos Nicolas Cussac i Nathalie Guida i els catalans Nirvana Jiménez i Lluís Bruguera. Es convidarà al
públic anar-hi a dibuixar i conèixer els artistes. Posteriorment, la col·laboració amb Llibres de Batet permetrà la creació d’un objecte editorial col·lectiu que
recollirà l’experiència d’aquesta trobada.
Finalment, el 23 de maig, el refugi serà el fils conductor de les activitats. A El Bagatell, sense cobertura de
mòbil, es convidarà als assistents a preguntar-se de
què es refugien. Marga Socias els preguntarà on és
casa, la companyia Ortiga hi portaran una experiència
teatral i Marco Aparicio, Fotomovimiento i No Name
Kitchen parlaran de l’acollida com a acció política.
Al web udelbac.cat s’hi pot trobar el detall de totes les
activitats, que requereixen reserva prèvia.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
LA NIT DE LES DONES D’AIGUA A SANT JOAN LES FONTS

El circ serà el
protagonista de 'La nit
de les Dones d'aigua'
de Sant Joan les Fonts
LA REVETLLA DE SANT JOAN ES CONVERTIRÀ DE
NOU EN UNA FESTA DE DANSA, TEATRE... I CIRC!

Foto: Carles Sitjà

Torna un any més un espectacle que ja des del seu
naixement va demostrar que havia arribat per quedar-se a Sant Joan les Fonts i que des del 2004 dona
la benvinguda a l'estiu amb dansa i teatre, en una revetlla de Sant Joan màgica i farcida de cultura.
Fa 16 anys l’AODL de l’Ajuntament van començar els
primers plantejaments de l’activitat i ara farà 17 anys
es va dur a terme per primera vegada.
L’espectacle parteix de la recuperació de les llegendes tradicionals catalanes, en especial de la llegenda
de les nimfes d’aigua. Els seus pals de paller són l’interès per la recuperació d’un espai natural i turístic
(la zona on es realitza l’espectacle és al costat del riu
Fluvià, sota el pont medieval, el foment del respecte i
l’estima per el patrimoni local, la dinamització econòmica del municipi, la promoció i el foment del turisme, a més de contribuir a la cohesió popular.

yia Voël, de circ contemporani, amb el santjoanenc
Jordi Serra, que ha actuat en nombroses vegades a
nivell internacional i que ho farà enguany, després
d'haver-se de suspendre l'espectacle l'any passat per
culpa de la pandèmia, en un espectacle que comptarà
entre el seu repartiment amb voluntariat del poble.

L’espectacle es va crear tenint en compte el patrimoni
del municipi de Sant Joan les Fonts, com són l’aigua i
l’arquitectura civil medieval.

La idea de l'espectacle, ja l’any passat, era que fos
d’estil contemporani i carregat de sorpreses buscant
la participació i centrat en el municipi i les seves dones.

Aquest any sí, la companyia Voël
A cada nova edició es presenten novetats per aconseguir mantenir l’interès dels assistents a l’espectacle.
L'objectiu és clar: aconseguir cada vegada més captivar al públic que hi és cada any i captar-ne de nou
perquè coneguin la iniciativa. Aquest any la Compan-

La nit de les dones d’aigua és un acte més de la Festa
Major de Sant Joan, que durarà 4 dies i s'adaptarà a
les mesures sanitàries. L’espectacle s’ha completat
amb l’encesa del foc de Sant Joan i un castell de focs
d’artifici al final de la representació. L’activitat, que té
una durada aproximada de 45 minuts.
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RUTA AL CASTELL D’HOSTOLES

Dominant la Vall d’Hostoles
RUTA
PUJADA AL
CASTELL D’HOSTOLES
DES DE SANT FELIU
DE PALLEROLS

Distància 6 km

Durada 2h 35 min

Dificultat Moderada
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LA RECENT CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL D’HOSTOLES
PERMET UNA SEGURA PUJADA AL SEU PUNT MÉS ALT PER
DIVISAR GRANS EXTENSIONS EN DIES CLARS

El camí de Sant Feliu de Pallerols fins a les restes del Castell d’Hostoles ens ofereix una ruta no massa complexa amb regals per a
la vista, com alzines monumentals o vistes a la vall i al Pirineu en
dies clars.
Deixarem el vehicle a l’aparcament de l’antiga estació de Sant Feliu, actual oficina de turisme, per sortir del municipi seguint el
carrer del Torn. Al final, ens desviarem a la dreta seguint l’indicador de l’itinerari 24. No tardarem a veure al nostre davant el
nostre objectiu, el cim del Castell d’Hostoles, i a l’altre costat del
riu Brugent endinsat en la colada basàltica, al volcà de Sant Marc
sobresortint de la costa de la Salut. Els camps aquí són anomenats roigs per la terra volcànica que hi trobarem. Quan passem
per sobre el gorg d’en Valls, tindrem l’oportunitat de veure com
és una colada basàltica amb diferents formes de solidificació produïdes durant el refredament.
Sense deixar la pista, passarem a prop del molí d’en Rovira i del
Mas la Torra, on s’hi troben les alzines monumentals que comentàvem. Haurem de travessar el pont de la Torra, magnífica obra

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
RUTA AL CASTELL D’HOSTOLES

de pedra tosca sobre el Brugent. Atureu-vos a contemplar els sediments
del marge dret. A 400 metres des d’on
som nosaltres, el beix de la cinglera
de balmes de la Torra contrasta amb
el negre blavós de la colada basàltica
i les tonalitats de l’aigua en els grans
gorgs. Al mig de la riera també veurem grans blocs de tosca despresos.
Atenció a partir d’aquest punt, que
pot ser confús. Just després del pont,
hem de deixar el carril bici i pujar per
un petit corriol que arrenca per la
nostra esquerra entre alzines fins a la
C-63. Un indicador sobre els nostres
caps marca el camí. Quan arribem a la
carretera, la travessarem amb compte pel mig de la corba i ens enfilarem
just al nostre davant s’acaba un desmunt de pedra.
La pujada aquí és costeruda. A la nostre dreta ja veurem el poble de les
Planes d’Hostoles. El camí aquí ja no
té pèrdua fins que arribem a les restes del castell, primerament, la muralla exterior, i després, la cisterna,
molt ben conservada i amb coberta.
Un projecte i subvenció de la Diputació de Girona ha permet instal·lar-ne
unes escales segures que ens permeten ascendir al punt més alt de
les restes de l’edifici, les restes de la
torre, que ofereixen unes vistes privilegiades. Des del sud-est i girant a la
nostra dreta, podrem arribar a veure el Far, el coll de Condreu, la Salut,
Falgars, Llancers i el Puigsacalm. Dels
Pirineus veiem des del Puigmal al Costabona i una part del Canigó. També
veiem Rocacorba i el pla de Sant Martí
Sacalm.
El castell d’Hostoles està documentat
des del 1002. Els seus propietaris eren
nobles dignataris de la cort dels Comtes de Barcelona. La fortalesa va ser
quarter general de Verntallat fins a la
Sentència de Guadapuple del 1486.
De tornada del castell, podem tornar
per la via verda si volem canviar les
vistes fins a retrobar el nostre vehicle.
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PASSEGEM PER L’OLOT MODERNISTA

Les façanes, el mirall de l'ànima
de l'Olot del segle XX
EL SOL DE PRIMAVERA FA LLUIR EL PATRIMONI MODERNISTA
DE LA CIUTAT

Criat i format a la Barcelona Modernista, Paluzie va ser arquitecte
municipal d'Olot durant dotze anys, una dècada en la qual va deixar
una empremta inesborrable als carrers i places de la ciutat, presidits per façanes modernistes que defineixen el tarannà d'una vila
històrica que ha evolucionat, canviat i crescut amb el temps, adaptant-se sempre a les noves generacions sense oblidar el seu passat.
Des de la Casa Gassiot al carrer Sant Rafel, fins la Casa Pujador a la
plaça del Conill, una passejada pel nucli antic es converteix en una
lliçó d'història arquitectònica moderna.

Olot - Modernisme - Foto: Òscar Rodbag - Turisme Garrotxa

RUTA
L’OLOT MODERNISTA

Ubicada en un dels eixos comercials d’Olot, al carrer de Sant Rafel,
la Casa Gassiot té una façana principal amb arcs neogòtics bessons
que us sorprendrà per la balustrada de ferro forjat i les seves ornamentacions.

Distància pocs quilòmetres

I no només a les façanes hi veiem interioritat aquest Modernisme,
sinó en escultures com la de La Lectura. Parlem d'una obra elaborada amb pedra de Girona que Miquel Blay i Fàbrega va esculpir per
dedicar-li al José Pedro Varela, polític de l'Uruguay.

Durada 1h 30min

Al mateix Firal hi trobem la Casa Solà Morales, el que és considerat
l'exemple modernista més preuat de la ciutat. De fet, es va incloure
a la Ruta Europea del Modernisme de l’any 2000. I una mica més
enllà, la Casa Gaietà Vila, d'un vistós color grana, també és un bell
exemple de Modernisme.

Dificultat Fàcil

A la ruta no hi falta l'aportació de l'àmbit religiós, ja que s'hi inclou la
portalada lateral de l’església de Sant Esteve.
Just abans d'arribar a la Casa Pujolar hi trobem una altra casa de
tres façanes de color verd pàl·lid, la Casa Escubós.
En una hora i mitja, l'únic que ens sabrà greu és el mal de cervicals
que probablement agafarem per culpa d'observar amb estupefacció
i admiració la bellesa, els detalls i la singularitat de cadascuna de les
façanes que, des del portal fins al cim més alt, compten amb detalls
que no ens podem perdre.
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L'empremta del Modernisme
a Olot ja és inesborrable.
L'arquitecte Alfred Paluzie va
introduir aquest art a la capital
de la Garrotxa al segle XX i, a
dia d'avui, entitats, oficines de
turisme i empreses privades
ofereixen rutes al voltant de les
façanes modernistes de la ciutat.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
RUTA FINS AL VOLCÀ AIGUANEGRA

A l’ombra del gran pi
LA RUTA AL VOLCÀ AIGUANEGRA OFEREIX UNA GRAN
RECOMPENSA DESPRÉS D’UN MÍNIM ESFORÇ

Poques rutes a la Garrotxa donen tant amb tan poc. La ruta al volcà
Aiguanegra ofereix una suau pujada fins als 645 metres d’altitud, on
esperen unes fantàstiques vistes. El recorregut es pot fer a peu des
de la carretera de la Canya i la de les Tries d’Olot, apta per a tota la
família i enllestida en una hora i mitja, sempre i quan no es badi més
del compte a dalt del volcà.
Per trobar-ne el camí, hem de caminar fins darrere el polígon de les
mates i trobar el pas per sota de l’A-26 fins a trobar l’antiga fàbrica
tèxtil on va treballar la venerable Lliberada Ferrarons. Una imatge
a la façana recorda que va ser el seu lloc de treball mentre li ho va
permetre la seva llarga malaltia. Ara, part de la finca es coneix com
a Can Pixola. Atents a les divertides portes de les cases que hi trobareu a partir d’aquí. Val la pena fixar-se també en la de Cal Grill.
La ruta no té pèrdua, o és fàcil d’esmenar. Pujant, pujant, després
de creuar-vos amb persones que hi passegen la seva mascota, arribareu fins al cim del volcà. Just abans, us trobareu una casa i un
ramat. Si teniu sort, coneixereu l’Armando, un simpàtic pastor amb
innombrables anècdotes per explicar, però no patiu, no us les explicarà totes la primera vegada que hi arribeu. Des d’allà ja us serà fàcil
distingir el símbol de la ruta, el gran pi a tocar del cràter. Si bé no
sempre li han volgut allà, allà segueix, guardant les impressionants
vistes. Fent-hi una volta, s’hi veu la Vall de Bianya, la cinglera de Castellfollit de la Roca i l’Alta Garrotxa, amb el Bassegoda, el Pic de les
Bruixes o Sant Marc, i de teló de fons, els Pirineus.

Tornant del cim, paga la pena aturar-se un
moment davant la volta feta amb pedra
seca en el marge d’un camí proper. L’autor
n’ha deixat una explicació didàctica sobre
com formar l’arc.

RUTA
VOLCÀ AIGUANEGRA

Distància 5,16 km

Durada 1h 30 min

Dificultat Fàcil

DONA ALS TEUS ULLS LA PRECISIÓ QUE MEREIXEN

PLAÇA CLARÀ, 12

TEL. 972 280 644 WHATSAPP 646 784 568
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RUTA PEL SALT DEL SALLENT

Des de dalt del salt
LA RUTA DEL SALT DEL SALLENT TÉ LA RECOMPENSA DE
CONTEMPLAR VISTES EXTRAORDINÀRIES

Tots els camins porten a Roma i són diversos els que porten fins a la
part alta del Salt de Sallent amb la impressionant caiguda d’aigua que
es pot veure a peu pla des de la Vall d’en Bas. Proposem començar-lo
des de l’àrea de pícnic del Pla d’en Xurri per realitzar una ruta circular
de 6,5 quilòmetres i dificultat mitjana, amb un desnivell acumulat de
650 metres, que es pot realitzar en menys de tres hores.
Sortirem de l’àrea de pícnic, resseguint la tanca de fusta del costat del
riu fins arribar a la pista, que agafarem en sentit oest fins a la tanca
que prohibeix el pas de vehicles. Llavors hi trobarem indicat l’anomenat camí dels Matxos. Havent caminat uns 25 minuts, tocarà agafar
el camí de l’esquerra. El camí està senyalitzat amb marques grogues
però no està dissenyat com una ruta circular, així que caldrà estar
atents a les cruïlles. Creuarem el torrent de les Olletes, on és possible
que veiem alguna salamandra, i ens endinsem a la fageda. El camí
gira cap al nord-oest i arribem a una cruïlla que agafarem a l’esquerra. Pugem fins a un sector de grans blocs de roca coberts per molses
i heures i algun fòssil que ens indicarà que fa 40 milions d’anys allò
eren les profunditats d’un mar interior.
Travessarem el torrent de Xerrics, un mirador i el torrent del Ginebrar
fins a la intersecció de Joanetes que seguirem a l’esquerra, arribant al
santuari de Santa Magdalena del Mont. Seguirem la pista forestal a la
dreta. Arribarem a un trencall que ens portarà al mirador del Salt del
Sallent si anem cap a la dreta. Des d’aquí podrem veure la cascada, i
en tres minuts podem ser-hi al capdamunt. El salt d’aigua es precipita
80 metres fins al fons de la vall, on ha excavat l’anomenat gorg del
Diable o del Dimoni. La recompensa és doncs, si fa no fa, al bell mig
de la ruta. Compte amb les fotografies en aquest punt, la seguretat
ha de ser la nostra prioritat. Les vistes continuen sent espectaculars
sense haver-nos d’exposar.
El descens es pot fer aquí seguint la riera de Sallent, tot i que hi ha
alternatives de les quals podeu informar-vos si no voleu acabant passar per llocs on s’ha d’anar amb molt de compte. Es recomana no
creuar la riera en just per sobre de la cascada si el corrent és massa
fort i, depenent de l’aigua que baixi, potser ens haurem de descalçar.
Continuarem avançant per diversos prats resseguint la cinglera per
costat d’un filat metàl·lic fins a una porta metàl·lica i una intersecció
que agafarem a la dreta. Començarem el camí de les Escales, equipat
amb cordes i graons metàl·lics. Arribarem a l’impressionant mirador
que hi ha sota la cascada, anant novament amb molt de compte per
la proximitat del precipici. Tornarem a creuar rieres i torrents ja coneguts fins al naixement del riu Gurn, un dels principals afluents del
Fluvià. Seguim per la pista sense creuar el riu. Arribarem a un nou
encreuament on tombarem en sentit est fins a enllaçar amb el camí
que ja hem fet a l’inici de la sortida. Ara només queda desfer-lo.
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Foto: Javier Tapia

RUTA
RUTA AL SALT DEL SALLENT
DES DEL PLA D’EN XURRI

Distància 6,5km

Durada 2h 35min

Dificultat Moderada

fem 6 anys!
LES NOSTRES CREACIONS ENS HAN
PORTAT A ACONSEGUIR EL PREMI DE
LA FAVA DE CACAU 2021

1907 és l’any que es va fundar la
PASTISSERIA FERRER.
1907 és el nom de la primera xocolata creada,
exclusivament, per FERRER XOCOLATA. Una
fórmula pensada per la família Ferrer a París a
principis de 2016.
Aquesta xocolata, afruitada i amb certs tocs
fumats, està feta amb cacaus provinents de
Santo Domingo i Mèxic (70,8% cacau).

Els individuals
i pastissos del dia
actualitzats

Els bombons,
una explosió de gustos,
formes i sabors...

Les mones,
el moment més creatiu de l'any

PLAÇA MORA N.5
www.ferrerxocolata.cat

OLOT

·
·

·

972 260 893

ferrerxocolata@gmail.com

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
LES TRES ERMITES DE LA VALL DEL BAC

A la recerca de les tres ermites
de la Vall del Bac
ELS ANTICS TEMPLES ROMÀNICS SÓN UNA PERFECTA
EXCUSA PER TREPITJAR EL MERAVELLÓS PAISATGE DE LA
VALL GARROTXINA

Una bona manera de descobrir una vall desconeguda per a molts
garrotxins és aquesta ruta que marca tres fites per anar a trobar i
que no decebrà als caminaires. Proposem deixar el cotxe aparcat
a l’antic hostal de la Vall del Bac, agafar el camí de baixada que hi
ha a l’esquerra, seguir el camí de mas el Ferrer i travessar el pont
metàl·lic, tot tombant a l’esquerra en arribar a l’antiga escola, travessant la riera per anar a trobar una gran esplanada. A partir d’aquí,
el camí no té massa secret, simplement s’han de seguir els diferents
indicadors.
La primera ermita que trobarem serà la se Sant Miquel d’Avellanacorba o de la Torre, dita així per la masia que té al costat, la Torre
de la Vall del Bac, el present d’un antic castell medieval patrimoni de
la família Bac. Un parell de simpàtics cavalls custodien el temple, al
qual encara s’hi pot entrar i veure’n les restes, com a les altres dues
ermites que trobarem al camí. Amb la torre d’espadanya a l’esquena
i la masia a mà esquerre, ens allunyarem del temple per una gran
esplanada, segurament seguits pels equins fins arribar a la boscúria, quan torçarem a la dreta. Atents a l’estrany revestiment verd
que presenta l’escorça dels arbres en aquestes contrades. L’alta
presència de líquens, d’altra banda, mostra la qualitat mediambiental d’aquests paratges.
La segona ermita del recorregut és l’església de Sant Andreu de Porreres, aquesta custodiada per burros catalans. Actualment es troba
dins una finca privada, però s’hi pot accedir sense cap problema,
els propietaris us convidaran a passar. El temple data del segle X i
està molt ben conservat. Atenció als frescos originals que encara s’hi
conserven a la paret lateral.
Després d’una bona caminada, arribarem a l’últim punt d’interès
patrimonial d’aquest recorregut circular, Santa Maria de Llongarriu,
novament, un senzill temple d’una sola nau amb campanar d’espadanya però molt ben enclavat en un atractiu paratge dominat per la
riera d’Oix. També pot ser visitat per dins. El cotxe que hem deixat a
primera hora del matí ja és a tocar, només cal anar-lo a buscar per
anar a prendre un vermut ben merescut.
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
LES TRES ERMITES DE LA VALL DEL BAC

RUTA
LES TRES ERMITES
DE LA VALL DEL BAC

Distància 9,29 km

Durada 3h

Dificultat Moderada
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
PASSEGEM PER CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Castellfollit de la Roca - Foto: Turisme Garrotxa

Resseguir
Castellfollit de la Roca a peu
PASSEGEM PELS CAMINS QUE ENVOLTEN LA CINGLERA

El cingle basàltic de Castellfollit de la Roca és un símbol de la comarca, però possiblement alguns garrotxins no han passejat mai pels
camins que l'envolten. Per fer-ho, us proposem la caminada circular
número 13 del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que
permet admirar la cinglera amb tota la seva majestuositat.
L'itinerari pot començar-se des d'un punt cèntric de Castellfollit de la
Roca, la plaça de Catalunya. Des d'allà continuarem pels carrers Germanes Illa i Sant Josep. Per seguir, cal travessar la carretera i baixar
fins al pont per unes escales, que quedaran a la dreta, a la sortida
del poble. Les escales ens deixaran a prop de l'Hostal Mont-roc, des
d'on baixarem la carretera fins als horts. Seguint avall per un petit
tram asfaltat, arribarem a la passera del Fluvià, ja al terme de Montagut i Oix, un pont de fusta particular per les seves ondulacions.
Aquest punt, just als peus del cingle, ens ofereix una perspectiva
espectacular d'una de les seves cares. Per seguir la ruta, travessem
la passera i seguim de pujada fins que arribem a un petit pont. Tornem a passar el riu per agafar el que es coneix com ''La Russolada",
antiga via romana. A través d'aquest camí empedrat, costerut i ple
d'hort, arribarem al capdamunt del poble, i seguint pel carrer de la
Font, a l'antiga església. Heu vist mai Castellfollit de la Roca des del
seu punt més alt? No desaprofiteu l'ocasió de pujar al campanar de
l'antiga església per veure una perspectiva única del poble. L'entrada és gratuïta, però per accedir al campanar cal pagar un euro. Som
a tocar del mirador Josep Pla, a la punta de la cinglera, que ofereix
una panoràmica espectacular de l'orografia de l'Alta Garrotxa. Per
tornar, girarem pel carrer Major del poble, tot passejant pel barri
vell, fins a la torre del rellotge i l'actual Ajuntament. Des d'allà, seguirem per la carretera a l'esquerra en direcció a Olot per tornar al punt
d'inici, que ens quedarà a uns 300 metres a la dreta.
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RUTA
PASSEIG PER
CASTELLFOLLIT
DE LA ROCA

Durada 45 min

Dificultat Fàcil

Castellfollit de la Roca - Foto: Turisme Garrotxa

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
DES DEL BALCÓ DE SANT MIQUEL DE TALAIXÀ

Un banc amb vistes a
l’Alta Garrotxa
POCS BALCONS OFEREIXEN VISTES MÉS ESPECTACULARS
QUE EL DE SANT MARTÍ DE TALAIXÀ

Foto: Salvador Vergés

Sant Martí de Talaixà pot ser el tram final d’una ruta meravellosa
que ens porta des del Llierca fins a Sant Aniol d’Aguja amb tornada pel Salt de la Núvia. Val a dir que aquesta és una de les rutes
més conegudes que es poden fer a la Garrotxa. Us volem proposar un recorregut amb sortida i arribada a Oix, ni menys curt ni
menys espectacular, per seguir aprofundint en els tresors de l’Ata
Garrotxa. Necessiteu unes sis hores de temps i ganes de salvar
bons desnivells acumulats amb grans recompenses en arribar als
cims.
Sortirem d’Oix resseguint la llera del Llierca durant alguns quilòmetres sota l’atenta mirada dels pics del Ferran, fins arribar a la
palanca de Samsó, on travessarem el riu i començarem a pujar
una pista per anar a trobar l’església romànica de Sant Martí de
Talaixà. Situada en un coll i un poble ja deshabitat i amb el mateix
nom, el temple va ser construït en època barroca sobre d’una
església anterior. Curiosa és l’enorme pila baptismal d’immersió
que s’hi pot trobar, d’estil romànic, decorada amb motius d’arcs
de mig punt i pràcticament amagada al mur. L’església va ser restaurada fa alguns anys. És aquí on trobareu el famós banc per
asseure’s a agafar forces, abocat a les espectaculars vistes dels
relleus de l’Alta Garrotxa, amb els Pirineus com a teló de fons.
La ruta aquí pot ser més llarga i impressionant, si s’accedeix al
cim de la muntanya del Ferran per una pista de notable ascens
però sense excessiva dificultat. Les vistes des del Ferran doblen
l’aposta de Talaixà. Els caminaires podran escollir això o iniciar el
descens des de Sant Martí a la recerca de la Vall de l’Hortmoier
-un altre regal per als sentits- i l’església romànica de Sant Miquel
d’Hortmoier, a la falda de la serra de Bestracà (un altre dia, les
passes poden portar-nos-hi al cim, fins a les restes del castell i
l’ermita de Sant Julià). Des d’aquí, la tornada és fàcil seguint la
pista fins a Oix.

Foto: Salvador Vergés

RUTA
LES TRES ERMITES
DE LA VALL DEL BAC

Distància 18,01 km

Durada 6h 41 min

Dificultat Moderada
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
RUTA A SANT ANIOL DE FINESTRES

El Santuari de
Santa Maria de Finestres
i el poblat de la Palomera
UNA CERCLE PER DESCOBRIR ELS PAISATGES DE SANT ANIOL
DE FINESTRES

Una sortida fins a Sant Aniol de Finestres ens pot ajudar a descobrir
els paisatges que guarden l’única aigua d’origen volcànic de la península. Iniciarem la ruta a peu des del restaurant Can Tura, situat
al centre del poble de Sant Aniol de Finestres. Des d’aquest punt
començarem amb aquests 13,5 quilòmetres de gaudi del patrimoni
cultural i vegetatiu.
Creuem el pont del Llémena on ens trobarem l’encreuament G92. La
direcció del camí serà cap a Mieres pel Freixe, on ens toparem amb
un nou encreuament, en aquest cas, el G94 El Castellet. Seguirem
camins en pujada i a mà esquerra fins arribar al mas de Can Beiera. Seguim caminant i observem tota la vegetació que ens envolta.
Caminant 450 metres més girarem cap a la nostra esquerra, trobant-nos amb diversos encreuaments. Nosaltres sempre haurem
d’anar en direcció a Mieres. En deixar enrere l’ermita ens trobarem
amb l’encreuament G95 El Freixe en direcció Sant Aniol de Finestres,
pel santuari de Santa Maria de Finestres. Aquest petit santuari es
troba a 880 metres d’altitud. El conforma una sola nau i absis semicircular. La ruta ens permet veure una construcció que data de l’any
947, un temple amb molta història al darrere.
Seguint el camí, aquest ens portarà fins al coll de la Palomera i l’encreuament G91. La Palomera és una construcció de Pedra Seca de
planta quadrangular formada per un mur exterior i una espècie de
torre al seu interior a mode de defensa natural. L’arqueòleg Francesc Riuró la va descobrir l’any 65 del segle passat. Atenció perquè a
partir d’aquí tindrem dues rutes, la via llarga o la via curta. La llarga
serà pel camí que ens trobem a la dreta en direcció fins la Talaia i el
poblat ibèric. La curta serà continuar pel camí marcat de grava, sortint pel camí senyalitzat. Poc més de 500 metres separen el Santuari
i l’encreuament G93 pel pont de Llémena, el punt final per poder
retornar cap a Sant Aniol de Finestres. Aquesta ruta a peu de més
de quatre hores implica provisions. No hi ha res millor que un bon
entrepà i refresc enmig de la vegetació.
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Foto: Pep Sau - Fons documental Ajuntament de Santa Pau

RUTA
SANTUARI DE SANTA MARIA
DE FINESTRES I LA PALOMERA

Distància 13,5 km

Durada Més de 4h

Dificultat Mitja/Alta

Desnivell 603 m

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
RUTA PER SANTA PAU

Parades en ruta
que fan saltar la vista:
El Salt de Can Batlle
de Santa Pau
DESCOBRIR LA BELLESA DE L’ENTORN DE SANTA PAU ESTÀ
NOMÉS A UNS PASSOS

Tota la família pot participar d’aquesta ruta amb molts punts
d’interès naturals en pocs quilòmetres i que es pot realitzar en
menys d’una hora. Iniciarem la ruta des del costat de la carretera
principal en direcció a Santa Pau. A pocs metres, trobarem el començament del camí en direcció al final del destí, el Salt de Can
Batlle. Un camí asfaltat serà l’inici de la nostra ruta. Dos-cents
metres més tard, unes cases i granges, envoltades de vegetació i
en paral·lel a la carretera, marcaran el moment d’escollir un nou
caminet dins la ruta, cap a l’esquerra.
Més endavant trobarem l’anomenada Pedra del Diable. El camí
es transforma en terra, seguiu les senyalitzacions, doncs no donen peu a confusions. Seguim les marques de tonalitat blanca i
vermella del GR-2. Observem com poc a poc, el camí, cobert de
fulles i pedres amb gran quantitat de molsa de tonalitat verdosa
intensa, va deixant de banda els camins rectes i planers i arriben
baixades. No patim, no són grans pendents. Des d’aquí, en deu
o quinze minuts arribarem al pont on podrem observar el salt
d’aigua de Can Batlle, patrimoni natural de Santa Pau, amb perspectiva frontal. Si volem baixar i canviar les vistes farem cas de la
marca groga que hi ha dibuixada a un arbre visible per als qui fan
la ruta. Unes escales ens faciliten la baixada. Sobretot, cal baixarles a poc a poc, doncs la humitat de la zona i les fulles presents
fan que possiblement més d’un ja hagi tingut un ensurt.
Després de gaudir d’un moment moment de sorolls de salts d’aigua i verdor, amb una aigua cristal·lina i pedres de grans dimensions rodejant la gorga, serà moment de tornar al lloc inicial de
la ruta. Solament haurem de fer una cosa, tornar pel mateix camí
per on hem iniciat la ruta. Anada i tornada, això si, recordar que a
l’anada hi havia una baixada; a la tornada serà una pujada.
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Santa Pau - Foto: Pep Sau - Fons documental Ajuntament de Santa Pau

RUTA
EL SALT DE CAN BATLLE
DE SANTA PAU

Distància 4 km

Durada 45 min

Dificultat Fàcil

Desnivell 67 m

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
DE MIERES AL SALLENT EN BICICLETA

En bicicleta per
la vall del Ser i el Sallent
UNA RUTA CIRCULAR DES DE MIERES FINS A ALGUNS DELS
PARATGES DE ‘LA CASA DE FOC’

Si hi ha una novel·la que ha marcat l’any literari a la Garrotxa és, sens
dubte, ‘La Casa de Foc’ de Francesc Serés. Ja són molts els que s’acosten
a aquest paratge, fins ara prou desconegut, com si es tractés d'una ruta
turisticoliterària. Deixarem les xiruques i agafarem la bicicleta per fer
una ruta ben bonica per aquestes valls garrotxines.
Sortirem de Mieres en direcció a Banyoles per la carretera GI-524 fins
a Sant Miquel de Campmajor. Passarem per les cruïlles a Santa Maria
de Collell i a Falgons i continuarem fins a veure un trencant a l’esquerra que passa entre unes cases. Seguirem pel camí fins a la carretera
GI- 5244, que agafarem a la dreta. Planejant, i sense deixar la carretera,
passarem el riu Ritort i aviat veurem l'església de Sant Miquel, d'origen
romànic. Continuarem endavant i passarem pel pont romànic de Can
Prat. Aviat serem al santuari de Santa Maria de Collell, a Sant Ferriol. A
partir d'aquí, hi ha una baixada ràpida fins a desembocar a la GI-5243
després de travessar el riu Merdançà. Girarem a la dreta i, en menys
d'un quilòmetre, serem al bell lloc d'El Torn. Just a l'entrada del poble,
agafarem un trencall asfaltat a l’esquerra. El camí circula a tocar del riu
Ser, que fa alguns gorgs de gran bellesa i que aporten frescor a la pedalada. Després de passar una casa de colònies, una costa ens deixarà a
la carretera GI-524. A mà dreta veurem l'espectacular església de Sant
Vicenç del Sallent. Girarem a l’esquerra i, en descens, ens dirigirem cap
a Mieres per la carretera. Els darrers dos quilòmetres són una baixada
clara fins a arribar de nou a Mieres, on acaba la ruta.

Òmnium va organitzar una ruta literària amb l'autor de 'La casa de foc', Francesc Serés

RUTA
EL SALLENT EN BICICLETA

Distància 23 km

Durada
1h 57m (2h 30m amb aturades)

Dificultat Mitjana

Desnivell 270 m
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
FINS AL PONT DEL LLIERCA DES DE SANT JAUME

Pont del Llierca - Foto: Turisme Garrotxa

Remullada
sota el Pont de Llierca
des de Sant Jaume de Llierca
UNA RUTA PER L’ALTA GARROTXA RECOMANABLE EN
QUALSEVOL ÈPOCA DE L’ANY

De paratges naturals amb fotografia n’hi ha molts a la Garrotxa.
El que embolcalla el Pont del Llierca queda bé a totes les imatges.
Des de Sant Jaume de Llierca pujarem fins a l’església del municipi
per un carreró sobre el Pla de Tapioles i fins arribar davant el temple. Ens situarem al carrer Sant Jaume, on baixarem per un caminet que ens farà situar-nos al túnel que passa per sota l’autovia i
que ens dirigeix als Horts d’en Sombes. L’asfalt ens farà passar pel
costat del Pla del Castellar fins a penetrar el poble de Montagut.
Gaudirem de la ruta durant tot el camí, doncs podrem visitar l’església de Sant Pere, d’origen romànic. Passem pel carrer Pere Costa i fins a l’avinguda de les Escoles, arribant al camp de futbol. Girem a mà dreta pel carrer del Prat i no parem fins haver arribat
prop del riu Llierca. Marques grogues delimitaran la ruta fins a la
carretera GIV-5231 de Montagut en direcció a Sadernes. Dos-cents
metres ens portaran sota el Pont de Llierca. La construcció també
coneguda com el Pont de Sadernes. A 28 metres d’alçada, travessa
el riu Llierca entre Tortellà i Sadernes. Són 52 metres de pont, tot
fet de pedres amb lloses de riera. El pont té una tipologia medievalista, doncs l’arc de mig punt era molt present. En cas de ser estiu,
no dubteu a portar el banyador, doncs l’aigua freda en contrast
amb la calor és una sensació única, a banda de la gran vegetació
que envolta la ruta.
Després de l’aturada, seguirem en direcció Tortellà, passant per la
Plaça del Mercat i sortint per l’abeurador de camí cap a Can Solà,
seguint el corriol envoltat de camps. El camí no té error, caminarem fins arribar sota l’autovia que anteriorment ja hem creuat.
Seguidament, arribarem al lloc on havíem deixat el cotxe abans
d’iniciar la ruta.
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Pont del Llierca - Foto: Turisme Garrotxa

RUTA
FINS AL PONT DEL LLIERCA
DES DE SANT JAUME

Distància 13,31 km

Durada 3h i 30 min

Dificultat Moderada

Desnivell 218 m

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
RUTA PER LA VALL DEL LLIERCA

Una 'cercle' amb molta història
CONNECTEM EN RUTA CIRCULAR LES ESGLÉSIES DE SANTA
MARIA DE TORTELLÀ, SANTA MARIA D'ARGELAGUER I SANT
MARTÍ DE SALES

Des de casa podríem percebre aquesta excursió com una simple ruta
circular a peu pels voltants dels municipis de Argelaguer, Sales de
Llierca i Tortellà, però és molt més que això. Es tracta d’una passejada
de mitja jornada que ens plantejaríem de fer un matí de bon temps,
de dissabte o de diumenge, això sí, ben preparats, ja que la primera
impressió ja descriu, entre línies, una certa dificultat en alguns trams.
Pel camí, ens trobarem tres esglésies de tres pobles diferents: Santa
Maria de Tortellà, Santa Maria d'Argelaguer i Sant Martí de Sales, tres
edificacions religioses amb diferents estils i característiques i amb
una llarga història darrere de cada mur. Ens endinsarem de ple a l'Alta Garrotxa, i ens deixarem absorbir per la seva orografia, per la flora,
la fauna i els assentaments humans que ha anat recollint el territori al
llarg de la seva història. Visitarem el camp dels carlins, on el 24 d'agost
del 1873 hi va tenir lloc un enfrontament militar. També passarem pel
costat del Parc del Garrell, coneixerem els molins d'en Carlot i d'Argelaguer, contemplarem petits embassaments i instal·lacions que aprofiten l'aigua del riu Fluvià per generar electricitat, descobrirem un pou
de glaç i farem un tros del camí ral que anava d'Olot a Besalú.

RUTA
RUTA CIRCULAR LES ESGLÉSIES
DE SANTA MARIA DE TORTELLÀ, SANTA MARIA D'ARGELAGUER I SANT MARTÍ DE SALES

Entrant a Argelaguer, veurem de seguida una casa que mostra un rellotge de sol a la façana amb la inscripció "Fes via que aviat serà de
nit". Argelaguer és un poble de sagrera. De fet, al costat de l’església
hi trobem unes antigues tombes que en donen testimoni.
La ruta ens va endinsant poc a poc al bosc, espès i característic de
l'Alta Garrotxa, amb alzinar i pineda. Més tard arribarem a Sales de
Llierca, on hi ha l’església de Sant Martí. El terme municipal és força
planer pel sud, però muntanyós al nord. Comprèn gairebé tota la serra de Gitarriu amb les seves cingleres.
Uns tres quilòmetres més tard, trepitjarem ben diferent i tastarem
l'asfalt i la pedra del nucli antic de Tortellà, entrant per la carretera
local. Una estona després, seguint cap al sud, entrarem un altre cop a
l’alzinar que envolta el torrent de l’Orriols. Poc a poc, notarem com el
bosc es va esvaint i tornarem a l'asfalt, en aquest cas de la carretera
vella, just al costat de la que ara és l'A-26, i tornarem al lloc de partida.
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Distància 11 km

Durada 4h

Dificultat Moderada

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
PASSEGEM PEL BESALÚ HISTÒRIC

Una passejada pel
Besalú medieval
UN POBLE PLE D'HISTÒRIA, LLEGENDES I RACONS PER
DESCOBRIR

Durant l’edat mitjana, Besalú va ser llar de cristians i jueus. Entre els seus carrers van conviure pacíficament durant segles. Per
aquells temps, la vila ja s’havia convertit en capital d’un comtat
independent, amb un govern descentralitzat –pagus- del comtat
de Girona, estant documentat que al segle X i situat damunt d'un
turó, es trobava el castell de Besalú, on ara queden les restes de
la canònica de Santa Maria.
El traçat actual de la vila no és fidel original de l'antic, però segueix conservant aquesta urbanització medieval amb els edificis
més importants de l'època. Després de la mort de Guifré el Pilós
a 897 començaria a adquirir importància com a capital de comtat
independent, un privilegi que perdria dos-cents anys després al
morir el gendre de Ramon Berenguer III, Bernat III, sense deixar
descendència. Serà a partir de l'any 1.111 que el comtat passaria
a formar part de la casa de Barcelona.

Plaça de la Llibertat de Besalú - Foto: Turisme Garrotxa - Ajuntament de Besalú

El que més impressiona a l’arribada a Besalú és potser el seu
pont romànic, reconstruït en diverses ocasions al llarg del temps
a causa de les inundacions i les batalles que va haver de suportar. Les primeres referències històriques que es tenen daten de
segle XI, realitzant-se diverses obres de restauració amb els anys,
l'última la que es va realitzar després de la Guerra Civil, després
de ser dinamitat.
Després de travessar el pont s'accedeix a la vila a través d'una
gran porta que deixa entreveure els seus carrers empedrats.
Seguint el carrer fins a gairebé el final, s’arriba a un carreró (La
Baixada del Fluvià) que l’any 1415 marcava el límit nord del call
jueu i on, vint anys després, acabarien sent expulsats. Al call jueu
de Besalú, encara avui en dia a través de les seves restes, com
el micvé o la sinagoga, i la nostra imaginació es poden sentir les
persones que els van viure i les escenes que hi havien tingut lloc.
Una mica més avall hi trobem la plaça de Sant Pere. Del monestir
benedictí, datat de l'any 977 actualment només podem gaudir de
la seva església. Aquesta, té la peculiaritat de tenir un deambulatori, pas exclusiu de pelegrins en l'època medieval, que tenia
l'objectiu de facilitar el trànsit als fidels per l'interior dels temples,
sense interrompre les celebracions que s'hi poguessin estar fent
simultàniament. En el seu interior, es veneraven les relíquies de
Sant Prim i Sant Felicià, un dels motius pels quals va ser freqüentat per un gran nombre de pelegrins.
Entre altres edificis, destaca també l'església de Sant Vicenç del
segle XII, on es conserva una capella gòtica lateral dedicada a la
Vera Creu; la façana de l'antiga església i hospital de Sant Julià del
segle XII; la Casa de Cornellà, monument romànic del segle XII i la
sala gòtica de la Cúria Reial.
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Pont medieval de Besalú - Foto: Turisme Garrotxa - Ajuntament de Besalú

Sant Pere de Besalú - Foto: Turisme Garrotxa - Ajuntament de Besalú

Sant Vicenç de Besalú - Foto: Turisme Garrotxa - Ajuntament de Besalú

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
PER BEUDA, MAIÀ DE MONTCAL I LA MARE DE DÉU DEL MONT EN BTT

Una ruta amb bicicleta per
Beuda i Maià de Montcal
EL CLUB PEDAL MAIÀ ENS PORTA A DESCOBRIR RACONS
ÚNICS D’AQUESTS DOS MUNICIPIS TOT FENT BTT

La primavera és una bona època per agafar la bicicleta i sortir a fer
esport a l’aire lliure. A fer esport i a gaudir de paisatges magnífics,
com per exemple la zona de Beuda i Maià de Montcal. El Club Pedal
Maià es coneix a la perfecció aquesta zona de la comarca. Bé, es coneix i s’estima, vaja. És per això que ens proposen dues rutes per fer
amb BTT o gravel. Una de nivell fàcil i una altra per a corredors més
preparats, tot passant per les diverses esglésies romàniques, com la
de Sant Vicenç (Maià), Sant Feliu (Beuda) o el mateix Sant Sepulcre
(Palera)

RUTA
BEUDA I MAIÀ DE MONTCAL
EN BICICLETA

Distància 19 km

La ruta més senzilla té 19 quilòmetres i 300 metres de desnivell, amb
un 50% de pista, 30% d’asfalt i 10% a través de corriols, i és circular.
Comença al camp de futbol de Maià de Montcal, creua el poble, segueix per l’Antiga Guixera de Maià i pel Noguer de Segueró. A partir
d’aquí, direcció al nucli de Beuda, tot passant per la guixera, fent camí
cap a Palera i tornada al punt d’inici per la pista forestal de Can Traver. Pels que estiguin més preparats, poden fer exactament la mateixa ruta però un cop arribats al Noguer de Segueró , han de prendre la carretera direcció la Mare de Déu del Mont; 12 quilòmetres de
pujada i baixada amb un premi irrenunciable al cim: unes vistes precioses al costat del monument a Jacint Verdaguer. Dues propostes
per gaudir de la natura sempre seguint, però, les mesures sanitàries
de la pandèmia.
Així doncs, tothom qui s’animi a fer aquesta ruta pot utilitzar el codi
QR que apareix a la imatge i descarregar-se el track.

Dificultat Difícil

Desnivell 300 m

Més informació
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
MOLÍ FONDO DE SANT JOAN LES FONTS

Un indret de foto
L’ENTORN DEL MOLÍ FONDO CONCENTRA EL PATRIMONI
INDUSTRIAL, GEOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC DE SANT JOAN LES
FONTS A BANDA I BANDA DEL FLUVIÀ

Els caps de setmana, fins i tot durant el confinament comarcal,
no és estrany veure aficionats a la fotografia concentrats a l’entorn dels salts d’aigua a tocar de l’antic molí paperer conegut com
el Molí Fondo, a Sant Joan les Fonts. L’aigua espetegant contra
l’escala de roca en aquest punt del poble garrotxí resulta molt
atraient per als amants de les instantànies. No és l’únic atractiu
d’aquest paratge santjoanenc. L’espai concentra bona part del
patrimoni industrial, geològic i arqueològic del municipi, convertint el seu paisatge en un dels elements més importants de la
geologia de la comarca.
La força de l’aigua en aquest punt de Sant Joan les Fonts va portar
fins a l’indret les indústries, que aprofitaven l’energia hidràulica
per a la seva activitat. El Molí Fondo, construït al segle XVIII, és
un vestigi ben conservat d’aquell passat fabril, obert al visitant
la major part de les vegades per passejar pel seu interior a cel
obert i arribar fins a la presa i la turbina per fer-se una bona idea
del funcionament de la fàbrica. De fet, fa escassos mesos es va
tornar a posar en marxa la turbina i torna a produir electricitat.
D’aquesta manera es visitants poden veure com es generava a
partir d’un recurs natural.
Aquest espai a l’entorn del riu Fluvià pot convertir-se en el punt
d’inici o el final de la cèlebre Ruta de les Tres colades i els tresors
geològics que també acull. De fet, configura la segona d’aquestes
colades d’origen volcànic. Baixant per les escales, a tocar del curs
fluvial, podem reconèixer fàcilment els anomenats blísters que
l’erupció de fa 150.000 anys va deixar al seu pas pel municipi. Els
blísters són en aquest cas la marca solidificada de les grans bombolles provocades per la lava. I com a colofó d’aquest espai turístic, s’hi troben les restes de l’antic assentament ibèric que es van
trobar recentment molt a prop de la colada solidificada. L’Oficina
de Turisme de Sant Joan les Fonts pot donar tota la informació
referida a aquest entorn incomparable.
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Sant Joan les Fonts - Foto: Òscar Rodbag - Turisme Garrotxa
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VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
PASSEJADA FINS AL SAGRAT COR DE SANT FERRIOL

Fins al cor de Sant Ferriol
RUTA
LA VISITA A SANT FRUITÓS I EL SAGRAT COR DONA COMPTE DELS
ATRACTIUS CULTURALS I NATURALS DE L’ENTORN DE BESALÚ

DES DE BESALÚ AL SAGRAT
COR DE SANT FERRIOL

Hi ha diverses maneres de pujar fins al Sagrat Cor de Sant Ferriol,
punt d’interès de l’entorn paisatgístic de Besalú. Es pot fer una tranquil·la passejada des de la vila medieval, amb arribada en pocs minuts. Nosaltres proposem aquí una ruta d’unes quatre hores de durada pels que tinguin temps per descobrir els diferents racons de
l’entorn de Besalú.

Distància 18,08 km

Sortim des de l’aparcament que hi ha a l’entrada de Besalú per la
banda del pont medieval en direcció a l’església de Sant Fruitós d’Ossinyà, un petit nucli de població de Sant Ferriol, actualment deshabitat. En el creuament del Camp Rodó seguirem recte per arribar a
la Font de Ca l’Olivet per un agradable camí. Tan sols hem de deixarnos guiar pel sender fixant-nos en la senyals d’un GR i d’Itinerànnia
i arribarem a Sant Fruitós.

Durada 4h

Dificultat Moderada

El temple està situat en un paratge muntanyós i abrupte. Està documentat des del 977, si bé l’edifici actual és del segle XII i va ser rehabilitat integralment a finals del segle XX. És un edifici senzill, d’una
sola nau, absis semicircular i tipowlogia garrotxina dels segles XII
i XIII, amb entrada situada a migjorn, arcs en gradació de llinda i
timpà llis. El campanar d’espadanya de doble obertura va ser tapiat
convertit en una torre.
Deixem l’església i seguim per una pista que ens portarà a la Font
de Planells, el punt més alt de la ruta proposada. Tornarem a torbar-nos les marques grogues d’Itinerànnia que haurem de seguir
per tornar a Besalú, quan podem aprofitar per fer una volta per la
vila. Seguirem després el camí indicat per arribar a l’ermita del Sagrat Cor de Puig Cornador. Aquesta capella de planta quadrada de
25 metres quadrats i façana de colors clars està inclosa en l’Inventari
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És una construcció moderna, del 1900, aixecada per la devoció que la família Ferrer-Noguer de Besalú, propietaris de la muntanya, professaven al Sagrat
Cor de Jesús, sent la primera ermita dedicada a tot l’Estat. Els seus
senyors van dissenyar els plànols de l’ermita i van construir la carretera que hi porta. Ara és un lloc atractiu i de fàcil accés per visitar
amb tota la família.
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Desnivell 515 m

Foto: Dani Pagès

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
TROFEU DE PRIMAVERA

Batet de la Serra respirarà
ciclisme durant la diada
de l’1 de maig
EL TROFEU PRIMAVERA DE CICLISME EN RUTA
APLEGARÀ EL BO I MILLOR DEL FUTUR DEL
CICLISME A CASA NOSTRA

La Garrotxa és una comarca ciclista per excel·lència i
potser per això, i gràcies a organitzadors com el Club
Ciclista Olot Infantil i Carles Torrent, no és estrany veure-hi proves de gran nivell pel que fa a aquesta modalitat esportiva. Olot respirarà esport per l’1 de maig, i
una mica més als afores, a Batet de la Serra, també, en
motiu d’una nova edició del Trofeu Primavera de ciclisme en ruta. Serà, però, una prova no popular, dedicada
a ciclistes federats d’edat júnior i cadet.
El dissabte 1 de maig, a les 9 del matí serà el torn dels
cadets, mentre que els júniors ho faran dues hores més
tard. La prova olotina servirà per completar la Challenge Volta Girona, que es amb una segona etapa que es
durà a terme el diumenge 2 de maig, a Agullana, a l’Alt
Empordà. L’etapa garrotxina també farà de Campionat
de Catalunya cadet, prova inclosa al calendari de la Federació Catalana de Ciclisme.

La ruta que realitzaran els ciclistes és la següent: sortiran de Batet de la Serra de manera neutralitzada i aniran direcció Santa Pau, Mieres, i passaran pel Torn, El
Sallent, on hi faran una altra volta. Seguidament, faran
el camí de tornada, altre cop cap a Santa Pau, Santa
margarida i el Croscat, tot pujant cap a Batet de la Serra, punt d’inici.
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CURSA DE LA MOIXINA

Torna la 8a Cursa
de la Moixina
HO FA AMB CURA PEL MEDI AMBIENT

Per l’1 de maig a Olot no hi faltarà esport. Dissabte a
les 10 del matí tindrà lloc, al Marc de Fotos de l’Avinguda Sant Jordi, la 8ª edició de la Cursa de la Moixina, organitzada per Linkinesis i la Faràndula Ràcing
Team. L’any passat no es va poder celebrar a causa de
la COVID-19 i les mesures restrictives. Enguany els organitzadors l’han tornat a fer possible amb un format
similar però amb algun petit, i a la vegada gran, canvi.
Aquesta prova popular es podrà fer corrent i caminant, de manera individual o per parelles, i seguirà el
tradicional recorregut: sortirà del marc de fotos, pujarà pel Triai, s’endinsarà per La Fageda, tornarà als
Aiguamoixos de la Moixina i arribarà al mateix punt
d’inici, el Marc de Fotos. La prova constarà d’uns 10
quilòmetres i és pensada per tot tipus de públic.
Aposta per la sostenibilitat
Enguany l’organització de la Cursa de la Moixina ha
apostat per dur a terme una prova més sostenible,
treball que ha realitzat conjuntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquest any,
els participants rebran un bidó per reduir així el plàstic i els residus. Tanmateix, la cursa no estarà indicada amb cintes cada 50 metres, sinó que hi haurà uns
cartells situats als punts més conflictius. D’aquesta
manera es reduiran possibles residus que en alguns
casos tenen el risc d’estar-se temps al bosc. Per això
es demana als participants que es repassin el recorregut prèviament.
Així doncs, tots aquells que vulguin gaudir d’una diada de l’1 de maig de manera saludable, fer esport i
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estar en contacte amb la natura, ja tenen pla. Tots
aquells que hi vulguin participar ja es poden inscriure
a través del portal web cursadelamoixina.linkinesis.
com. Ho poden fer fins al 29 d’abril. També es podrà
fer de manera presencial el dia 30 o el mateix matí a
quarts de 9 al lloc d’inici.

VIU LA PRIMAVERA A LA GARROTXA
LA LLETISSONADA DEL GECA

La Lletissonada
es reinventa
EL GRUP EXCURSIONISTA CULTURAL I ALPINISTA
DE SANT ESTEVE D’EN BAS HA PREPARAT UNA
EDICIÓ MÉS LLARGA I MÉS LLIURE

Tot i les dificultats ocasionades per la pandèmia i les
mesures restrictives, el Grup Excursionista Cultural i
Alpinista de Sant Esteve d’en Bas (GECA) tirarà endavant una nova edició de la Lletissonada. Els organitzadors han allargat la prova de manera que tothom
qui ho vulgui la podrà realitzar entre el 2 de maig i el
27 de juny.
Pel que fa el recorregut, l’organització deixa algunes
sorpreses pels participants que decideixin fer-la. El
que és segur, però, és que passarà per lloc icònics de
la vall com Sant Miquel de Castelló, a Falgars. Constarà de 20 quilòmetres i uns 850 metres de desnivell,
amb una previsió de completar-la entre cinc hores i
mitja i sis hores, considerada prou senzilla. Els organitzadors també posen l’accent, enguany, al respecte
cap a la natura, tant pel que fa a les indicacions per
seguir el recorregut com la cura que és té pels camins
GR, que s’utilitzen per fer la marxa.
Des del GECA recomanen fer la ruta ben equipats, ja
sigui pel que fa a la roba i el calçat, com pel que fa
als aliments: imprescindible dur aigua i quelcom per
menjar.
Tot i els condicionats pel COVID i la feina de preparació que ha comportat per l’organització de la Lletissonada poder-la fer possible aquest any, el Grup Excursionista Cultural i Alpinista de Sant Esteve d’en Bas
han aconseguit que la prova fos finalment possible.
Segons Sergi Plana, membre del GECA, “aquest any
volien celebrar la Lletissonada sí o sí”, de la manera
que fos, donat que prou els hi va costar l’any passat
haver de renunciar, per culpa de la pandèmia: tant
per la primavera com a la tardor.
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Tots aquells que hi vulguin participar o saber-ne més
informació poden adreçar-se al portal web geca.cat
Els qui ho facin podran aconseguir, també, una samarreta. En cas que les restriccions pel COVID anessin
a pitjor, enlloc de millor, l’organització es plantejaria
allargar l’acte, tot esperant però, i com tots, que el
confinament municipal ja no torni més.
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L’EMBARDISSADA DEL CENTRE EXCURSIONISTA D’OLOT

La XLIII Embardissada,
a la carta
AQUEST ANY LA PROVA ES PODRÀ REALITZAR FINS
AL 6 DE JUNY

El Centre Excursionista d'Olot organitza aquest any
una Embardissada diferent, inèdita i com mai anteriorment s’havia planificat. A causa de la situació sanitària
la tradicional marxa serà ‘a la carta’. L’organització ja
té el recorregut dissenyat i a punt, tot i que aquest any
no hi serà present de forma física. La marxa no compta
amb inscripcions ni tampoc es donarà el llibret digital habitual. El centre ha recomanat, com sempre, dur
bon calçat, aigua i menjar. Cada participant la podrà
fer el dia i a l'hora que vulgui, ja que no hi haurà ni controls, ni esmorzar ni avituallaments. La prova es podrà
fer fins al 6 de juny i s'ha creat el hashtag #embardissadaalacarta per a compartir fotos i experiències.
Els participants podran gaudir de l'Alta Garrotxa amb
un itinerari d'uns 15 km i 800 metres de desnivell positiu sense renunciar a una de les marxes per execel·lència. Per desena vegada se sortirà del nucli d'Oix (401
m) i passant pel Pont Romà s'agafarà una pista per
arribar a la casa del Pla d'en Pei. A partir d'aquí, caldrà
seguir la direcció Mare de Déu d'Escales. Travessant el

V

Primavera 2021

58

Pont Trencat, passant per les ruïnes de Can Mel, per la
Palanca d'Agafa l'Ase i per les ruïnes de Cal Coc s'arribarà a l'església de la Mare de Déu d'Escales. El camí
prosseguirà passant la Font Coberta i arribant al Pla de
Ferran i d'aquí, al cim del Ferran (983 m), el sostre del
recorregut. Per baixar caldrà passar per Talaixà, per
les runes del Mas Coral i també per les runes del Samsó i la seva palanca. Per últim, es travessarà el Pont
Trencat i la casa de Can Pei, i s'arribarà al poble d'Oix,
el lloc on la ruta arriba a la seva conclusió.

GAMA HÍBRIDA RENAULT
Descobreix la nova gama híbrida
enxufable Renault.

Gaudeix del val de 400€ (IVA inclòs)
per a qualsevol vehicle nou
a Renault Olot.
*És necessari presentar aquesta promoció de la revista
Vàlid ﬁns 31/08/21

Av. Europa, 1 · 17800 (Olot)
Telf. 972 27 47 02
www.renaultaserveis.com

AUTOMOCIÓ I SERVEIS
DEL NORD-EST

Horari: dill-div 9:00h a 13:00h
i 15:00h a 20:00h
Diss: 10:00h a 13:00h

UN HOMENATGE A LES MARES PERQUÈ GAUDEIXIN D’AQUEST DIA

DE MARE, COM DE BOCA,

NOMÉS EN TENS UNA.
CUIDA-LES!

El Dia de la Mare és una bona oportunitat per esgarrapar-li un somriure a
qui tant estimes. Però, com aconseguir que el seu somriure brilli més que
mai aquest 5 de maig? Et fem algunes propostes.

Regala felicitat!

Si pots veure-la i donar-li un
petó, no et conformis amb
una simple trucada!
Tria un petit regal, un detall
que la faci sentir especial. En
molts casos no es tracta tant
del què, sinó de recordar-li
que hi pensem i que sabem el
que li agrada.
Un bon regal pot ser interessar-nos per la seva salut i
testimoniar-li
la
nostra
estima amb un blanquejament dental perquè pugui
dedicar-nos el millor dels
seus somriures.

DE DILLUNS A DIVENDRES

COL·LABOREM AMB

DE 9.30 A 20 H (NO TANQUEM ALS MIGDIES)

i

QUATRE ANYS AL VOSTRE SERVEI. GRÀCIES PER LA CONFIANÇA
Antoni Llopis, 18 · 17800 Olot (al costat del Mercat d’Olot)

972 28 08 96

www.clinicadentalolot.cat

info@clinicadentalolot.cat
@clinicadentalolot

