l’estiu a la Garrotxa
Amb l’arribada de l’estiu i en el context
de la desescalada, la comarca reprèn
l’activitat turística, esportiva i cultural.
Des del sector privat i des del públic es
fa un front comú per contribuir a
aquesta represa, sumant noves
iniciatives que s’afegeixen a les
habituals i fan encara més atractiva
l’oferta d’aquest estiu.
La diversió a l’aire lliure és la fórmula
escollida per recuperar una certa
normalitat. A les teves mans hi ha tot el
que la Garrotxa t’ofereix aquest estiu.
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PUNT D’INFLEXIÓ

A finals de juny, l’Ajuntament d’Olot va prendre una decisió
valenta: que la faràndula d’Olot tornés a ballar a la plaça Major
per Corpus, en diverses sessions, davant un públic amb mascareta, assegut i ordenat en sectors amb aforament limitat.
Els ciutadans van doblar l’aposta, van exhaurir les localitats en
pocs minuts i van reclamar més sessions. Se’n van acabar fent
vuit, i més de 2.000 persones van poder tornar a veure els Gegants, Nans i Cavallets en un context de pandèmia. També va
ser important per a l’ànim col·lectiu saber que l’Ajuntament de
les Planes d’Hostoles recuperava la programació del festival
Planestiueja’t aquest estiu.
La comarca recorre l’època estival amb pas ferm, contagiant-se de l’optimisme que acompanya les vacunacions
massives fins als 12 anys d’edat. Les entitats s’animen a afegir
nous esdeveniments lúdics als que ja existien. Els festivals de
música a l’aire lliure encaixen perfectament amb allò que la
societat demana i necessita. A la Vall d’en Bas, el nou festival
Vallviva, previst el proper 15 de juliol, ha tingut un èxit aclaparador pel que fa a la reserva d’entrades. Tímidament, les
festes majors de l’estiu també tornen a aixecar-se després de
caure l’any passat, amb el propòsit d’assemblar-se el màxim
a com les recordàvem. Tot el que la Garrotxa us pot oferir a
l’estiu es troba novament en aquestes pàgines, perquè no us
perdeu res de la represa cultural i esportiva al territori.
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FESTA MAJOR DEL BARRI DEL CARME D'OLOT

El barri del Carme es
torna a quedar sense el
ball del Drac, el Conill i
el Pollastre
ELS DIES DE LA FESTIVITAT NOMÉS ES MANTINDRAN
ELS ACTES RELIGIOSOS

La pandèmia ha tornat a deixar una de les festes més populars de l'estiu a la ciutat, la celebració del barri del Carme, sense el ball del Drac, el Conill i el Pollastre. Amb més
de 400 anys d'història, no es té constància que el Carme
s’hagi quedat sense veure aquests personatges de la faràndula ballant a la plaça, excepte durant la Guerra Civil.
De fet, l'any passat els veïns d'aquest sector d'Olot ja es
van quedar sense veure'ls ballar i, a més, es van suspendre tots els actes populars.
Malauradament, aquest any la línia segueix un paral·lelisme bastant idèntic a l'any passat. Una festivitat que hauria començat amb una cercavila a les set de la tarda des
dels Claustres del Carme, arribant fins al Firal, baixant fins
a la Plaça Major i Nucli Antic i concloent el recorregut a la
plaça del Carme. Però res de tot això. L'Ajuntament d'Olot
i els Carmelites han acordat en una reunió que l'únic que
es durà a terme els dies 15, 16 i 17 de juliol seran els actes
religiosos. El consistori ha aconsellat que la celebració no
anés més enllà.
Les sardanes tampoc hi apareixeran. L'església del Carme
acollirà durant tot el mes de juliol un rosari, l'exercici del
mes i una missa cada vespre. I tres dies abans de les festes, tindrà lloc el 'Tridu', que consisteix en la preparació
de la festa i un cant de set alegries a la Mare de Déu. El 15
i 16 de juliol, dia de la Mare de Déu del Carme, se celebra-
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rà un ofici solemne a les 11.30 h del matí. Després de la
missa dels dos primers dies, es cantarà el 'Salve Regina'.
Anteriorment, els assistents cantaven i pujaven a fer un
petó a la Mare de Déu, el que es coneixia com a 'Besa
Mans'. A causa de la pandèmia, no es poden besar les
imatges i, per tant, no es podrà visualitzar aquest acte.
El Carmelita Seglar, Gil Anglada, ha assegurat que aquest
any s'estrenyeran el cinturó una vegada més i ha cregut
que no es podia fer res. "El ball de la faràndula no podia
seguir un control estricte", ha justificat. També ha fet referència al fet que la faràndula del Carme és l'única que
està tutelada per l'Ajuntament i fa un parell d'anys que
el consistori en participa econòmicament. "Semblava que
no era convenient tant per part de l'Ajuntament ni pels
Carmelites", ha dit. Així, el Drac del Carme s’haurà d’esperar un any més, com a mínim, a treure foc pels queixals.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

Data i horari

Espectacle

Ubicació

Jocs l’Animalada
de la Companyia KATAKRAC

Plaça El Firal

Divendres 9 de juliol
22 h

Concert de Blues
Big Mama Montse & sister Marion

Plaça de
l’Església

Dissabte 17 de juliol
20 h

The incredible box
de la Cia. La Tal

Parc de Mas
Rostoll

Havaneres
amb el grup Peix Fregit

Plaça El Firal

Dissabte 7 d’agost
20 h

Ni cap ni peus
de la Cia. Circ Vermut

Plaça del Soler

Divendres 13 d’agost
22 h

Concert
Madamme Mustach

Plaça de
l’Església

Nàufrags
de la Cia.La Industrial Teatrera

Plaça del Soler

Dissabte 3 de juliol
de 19 h a 21 h

JULIOL I AGOST 2021
TAQUILLA INVERSA
Tu decideixes el preu de l’entrada
un cop acabat l’espectacle
NOTES:
Caldrà respectar les normes anti Covid-19 vigents.
En cas de mal temps, els concerts
i altres espectacles programats es faran
a la Sala de Ca les Hermanes amb aforament limitat.

Divendres 23 de juliol
22 h

Dissabte 21 d’agost
20 h

Més informació:
http://www.santfeliudepallerols.cat
Tel. 972 44 40 11
Organitza:

#pescalestiu
Col·labora:
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LA CUA DEL DRAC D’OLOT

La Cua del Drac
convida a sortir de nou
EL CIRC A LA PLAÇA I LA MÚSICA AL PARC TORNARAN
A SER PROTAGONISTES DE L'ACTIVITAT ESTIUENCA A
LA CAPITAL GARROTXINA

Foto: Olot Cultura

La Cua del Drac aglutina aquest estiu una programació
diversa i per a tots els públics a Olot. Majoritàriament
la cultura es viu al carrer, tot i que encara hi són presents algunes mesures de prevenció del COVID, com
ara l'aforament controlat.
El circ torna a la plaça de braus un altre estiu, amb més
públic i presència de grans companyies internacionals,
a partir del 30 de juny. Obre el cicle la Cia. Voël, amb el
garrotxí Jordi Serra, una proposta que inclou cable de
gran alçada o suspensió capil·lar entre d'altres números singulars. Els seguiran els francesos Bivouac Cie,
amb Percepcions, un espectacle al voltant d'una gran
estructura creada per ells mateixos. El trapezi gran volant serà el protagonista de l'espectacle còmic i poètic
de Volem Volar i tancaran el cicle les cinc acròbates del
Kolektivo Konika.

Foto: Olot Cultura

El Parc Nou tornarà a omplir-se de música els diumenges, concretament amb els sons del món i cançons
d'arrel tradicional. El 18 de juliol obrirà el cicle Cat
Klezmer Trio, format per clarinet, guitarra i contrabaix,
convidant al públic a fer una Volta al món en 80 minuts. Els ritmes urbans i folklòrics, en canvi, centraran
l'espectacle Geografías, a càrrec de Scevola Ensemble,
el 25 de juliol.
A l'agost, dins la commemoració dels 125 anys del naixement del músic, compositor i folklorista Joan Tomàs,
es faran quatre concerts d'homenatge, amb músics de
la comarca i grans figures d'aquest gènere. Es tracta
del grup Niu, format pel músic garrotxí Francesc Tomàs 'Panxito' i els seus dos fills,
els garrotxins Àngel Girona i Marc
Busquets, i el
duet format per
Jaume Arnella i
Rafel Sala i Artur
Blasco i Marién
Casimiro. Hi sonaran algunes de
les cançons de la
Garrotxa que Joan
Tomàs va contribuir a recuperar.
Les entrades per a la
majoria d'actes són
gratuïtes, però cal
descarregar-les prèviament l’accés al web

Foto: Enric Carré
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Foto: Olot Cultura

olotcultura.cat. L'estiu també és un bon moment per
visitar els Museus d'Olot, on a més d'activitats familiars
s'hi podran veure exposicions de diversos artistes contemporanis: una mostra de fotografies de Mayte Vieta
en col·laboració amb la Fundació Vila Casas a la Sala
Oberta, l'obra de l'olotina Tate Lucena a la Sala Oberta
2, o una exposició que posa en relació l'obra de diferents artistes amb la col·lecció permanent de El Museu
dels Sants, sota el títol "Sincronies 1. La supèrbia. Els
pecats capitals".
La biblioteca Marià Vayreda és un altre dels punts d'activitat, especialment per als més petits. Per primer cop
s'hi pot trobar el quadern d'activitats 'A l'estiu, tota biblio viu', per a infants de 9 a 12 anys. També una exposició sobre àlbums il·lustrats i el concurs Llegir té premi, que posa a prova els joves lectors.
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MÚSICA ALS MASOS

La música de cambra
torna als masos
garrotxins
EL FESTIVAL MÚSICA ALS MASOS TORNA AMB
CONCERTS A L'EXTERIOR DEL 2 AL 18 DE JULIOL

Cases i masos de la Garrotxa tornen a ser l'escenari
d'una de les apostes més singulars de l'estiu a la comarca durant la primera quinzena de juliol. L'Associació Música als Masos ha fet canvis per adaptar-se a
les mesures de prevenció de la pandèmia, però sense
perdre l'essència del festival: programar música clàssica de qualitat en espais excepcionals.
Els indrets escollits en aquesta edició de Música als Masos són El Ventós i el mas Vayreda d'Olot, El Solà de
Batet de la Serra, Pratdevall de Santa Pau i la Cau de la
Vall d'en Bas, amb un paisatge i una atmosfera idonis
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per gaudir de la música clàssica. Enguany, a causa de
les adaptacions derivades de la pandèmia, totes les actuacions es faran a l'exterior, cuidant al màxim l'acústica dels espais.
Del 2 al 18 de juliol s'han programat vuit concerts on es
podrà escoltar música barroca, romàntica o antiga, així
com unions d'instruments tant diferents com l'arpa i la
marimba. Destaca la presència del prestigiós violinista
francès Gilles Colliard, que interpretarà el Divertimento
de Mozart en format trio al mas El Solà de Batet, o el
concert de l'ensemble Locus Desperatus, especialitzat
en música medieval, al Mas Pratdevall de Santa Pau,
per tancar el festival. Totes les actuacions es faran en
dos torns perquè més gent en pugui gaudir.
Aquest festival de petit format va néixer el 2016 per
potenciar la música clàssica a la comarca. Tot i la pausa
obligada de l'any passat, ha aconseguit forjar un vincle
amb els espais on té lloc i també amb un públic fidel
que ja espera les vetllades. Al web musicamasos.jimdofree.com es pot consultar el programa complet del festival i adquirir les entrades per als diferents concerts.

El teu
fill és el
Contracta ara l’assegurança de salut de la teva família
i la quota dels teus fills serà només de 29 €*
*consulta condicions de la promoció vigent

Què fa diferents les nostres asseguraces de salut?
EL QUADRE MÈDIC
MÉS AMPLI

ASSISTÈNCIA INTEGRAL
DEL CÀNCER

ASSISTÈNCIA EN VIATGE

Inclou els centres més
prestigiosos i els equips
mèdics que hi treballen.

Inclou medicacions
i teràpies que altres
companyies no
cobreixen.

Amb validesa a tot el
món.

COBERTURA
DE PRÒTESIS

HOSPITALITZACIÓ
A TOT EL MÓN

Fins a 42.000 euros per
a tractaments especials
fora del quadre.

La més àmplia del
mercat, cobreix totes
les pròtesis internes i
molt més.

COMPLEMENT SPORT

PSICOLOGIA CLÍNICA

Amb cobertures
exclusives de medicina
esportiva.

Sense necessitat de
prescripció mèdica,
fins 24 sessions l’any.

TELECONSULTA
I VIDEOCONSULTA

Per a consultes sobre
temes de salut, sense
haver-se de desplaçar.

COBERTURA DENTAL

Odontologia bàsica i
dues higienes anuals
cobertes.

rma-te’
o
f
n
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ı

ı

ı

Pg. Bisbe Guillamet, 4 17800 Olot Tel. 972 27 35 58 www.mgc.es
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DANSA A CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Cultura inclusiva a
Castellfollit de la Roca
L’ESPECTACLE DE DANSA P9 DE L’ESCOLA CORART
OBRE UNA PROGRAMACIÓ D’ESTIU MOLT FAMILIAR

El proper 2 de juliol (22h) l’escola de dansa CorArt
d’Olot, dirigida per la coreògrafa Eva Durban, recupera l’espectacle P9 a la plaça Catalunya de Castellfollit
de la Roca. Es tracta d’un projecte d’arts escèniques
inclusives que es va estrenar el 2019 al Teatre Principal d’Olot, i que uneix a l’escenari joves ballarins de
l’escola olotina i alumnes de l’escola Joan XXIII d’Integra. L’espectacle explora la dansa com a forma de comunicació per a les persones amb diversitat funcional.
Aquesta serà la primera d’una sèrie d’activitats que
l’ajuntament promou durant els mesos de juliol i
agost. Destaquen la projecció de la pel·lícula d’animació ‘Josep’, la darrera activitat del cicle social de
Castellfollit de la Roca, que es podrà veure a l’església
vella el 23 de juliol (21h), la presentació del llibre ‘Garrotxa d’abans’ de Mei Garcia (8 de juliol a les 19h a la
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plaça dels Gegants), o la projecció de curts d’animació infantil del Cerdanya Film Festival, el 16 de juliol al
centre cívic (19h).
El teatre i la música també hi seran presents. La Secció
Dramàtica del Centre Catòlic d’Olot portarà al Centre
Cívic de Castellfollit la lectura dramatitzada de El Testament de Josep Maria Benet i Jornet, dijous 29 de juliol (21.30), i el músic de l’Alta Garrotxa Manelic de Pera
actuarà dijous 4 d’agost a les 22h a la Plaça Major.
La piscina municipal serà un altre dels punts d’activitat, amb dues banyades nocturnes o la sessió de
Contes mullats, salats i esquitxats a càrrec de la companyia Alma i la mar de Contes, dimecres 7 de juliol.
El Bar El Pub també organitza diverses activitats culturals a la plaça major durant els mesos d’estiu.

Aquesta serà la primera
d’una sèrie d’activitats que
l’Ajuntament promou durant
els mesos de juliol i agost
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Gema 4

PLANESTIUEJA’T

10 de juliol 22h (Pista Poliesportiva)

Cinc anys del Planestiueja't
amb Sopa de Cabra com a
cap de cartell

Fa 25 anys que les veus de Gema 4 recorren
escenaris captivant el públic amb els seus
arranjaments d'aires llatins. Portaran a l'escenari aquesta llarga trajectòria, on hi ha
lloc pel volero, el feeling i el cha cha cha.
Quico el Célio, el noi i el Mut de Ferreries

DESPRÉS D'UNA EDICIÓ CANCEL·LADA, EL FESTIVAL
RESORGEIX COM UNA FÓRMULA D'ÈXIT EN L'ESTIU DE
LA DESESCALADA

A finals dels vuitanta, cançons 'L'Empordà' o 'Si et quedes amb mi' van marcar un abans i un després en la
música en català. El 26 de juny va sonar a Les Planes
d'Hostoles Sopa de Cabra en la seva gira per celebrar
els 30 anys del disc 'Ben endins'.
Serà dins el Planestiueja't, el festival d'estiu de la Garrotxa, que recupera el cartell que tenia a punt abans de
l'esclat de la pandèmia, i que portarà a la comarca el
Cor Geriona, L'Elèctrica Dharma, Roger Mas o Mònica
Green, entre d'altres.
El festival arriba als cinc anys de vida i ho fa reivindicant la necessitat de cultura al territori. Per celebrar-ho
ha convidat una desena d'artistes del panorama català
amb qui ja es va comprometre el 2020, pagant-los una
part dels honoraris de les actuacions que es van haver
de suspendre.
Pensant en la prevenció del COVID, l'esdeveniment
abandona els espais privats de les darreres edicions.
Tots els concerts es traslladen a la pista poliesportiva
de les Planes, amb un aforament molt més gran. El que
sí que es manté és la vessant solidària del festival. Xiula
i l'Orquestra Di-Versiones actuaran a la festa familiar
que recollirà fons per a la investigació del càncer infantil, a través de la Fundació Albert Bosch.
Totes les entrades es poden comprar al web del festival
www.planestiuejat.cat

17 de juliol 22h (Pista Poliesportiva)
El seu espectacle 'L'illa de Buda' proposa
un viatge musical a un dels indrets més
emblemàtics del Delta de l'Ebre. Cançó tradicional i tecnologia es conjuguen per recrear elements històrics.
Festa familiar: Xiula + Di-Versiones
31 de juliol 15.30h / 18h (Àrea de pícnic de la
Parada del Jonquer)
El festival col·labora amb la Fundació Albert Bosch, que promou la investigació del
càncer infantil, en un doble concert protagonitzat per dues bandes d'animació per a
tots els públics: Xiula i l'orquestra Di-Versiones.
Elèctrica Dharma
7 d'agost 22h (Pista Poliesportiva)
L'emblemàtica banda folk-rock catalana
presentarà a la Garrotxa el seu 25è disc,
Flamarada, un treball arriscat on presenten
noves cançons instrumentals i cantades,
després de deu anys sense entrar a l'estudi.
Roger Mas
14 d'agost 22h (Pista Poliesportiva)
La poesia i la inconfusible veu del solsonenc Roger Mas es fonen a Parnàs, un espectacle on musica poemes d'autors de diferents èpoques, des de Miquel Martí i Pol,
Joan Maragall o Eulàlia Anzizu Vila.
El Petit de Ca l'Eril
21 d'agost 22h (Pista Poliesportiva)

AGENDA
Sopa de Cabra

L'escena musical catalana també estarà representada al Planestiueja't amb la banda El
Petit de Ca l'Eril, que prepara nou disc per
aquest any.

26 de juny a les 22h (Pista Poliesportiva)

Mònica Green

La banda encapçalada per Gerard Quintana serà l'encarregada d'obrir el festival
amb el primer concert de la gira que commemora els 30 anys del mític disc 'Ben
endins'.

28 d'agost 22h (Pista Poliesportiva)

Cor Geriona + Orquestra Girona Banda Band
3 de juliol a les 22h (Pista Poliesportiva)

V

Sota el títol La Màgia del Cinema, el cor
femení Geriona versionarà les bandes sonores més conegudes de la gran pantalla
amb l'acompanyament de la Girona Banda Band.
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El Planestiueja't s'acomiadarà amb Mònica
Green, que celebra 30 anys de carrera amb
un espectacle ple d'emocions. Cançons
pròpies i versions R&B i soul per arrodonir
un estiu ple de talent a Les Planes d'Hostoles.
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I SEGU
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PLANESTIUEJA’T

Al centre

ANGLÈS A PARTIR D’1 ANY

A casa

Matrícules Obertes Curs 2021-2022
Kids&Us Olot · C/ Sant Pere Màrtir, 42 · 17800 Olot · T. 972 27 03 85 · olot@kidsandus.cat
NATURAL ENGLISH OLOT SC · J55339592 · Els cursos no impliquen l’obtenció de cap títol oficial.
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FESTA DE SANT JAUME DE LES PLANES D’HOSTOLES

Per Sant Jaume,
festa major a les
Planes d’Hostoles
EL POBLE VIURÀ QUATRE DIES D’ACTIVITATS EL
TERCER CAP DE SETMANA DE JULIOL

El festival Planestiueja’t no serà l’únic pol d’activitat
cultural a Les Planes d’Hostoles aquest estiu. Al voltant del 25 de juliol, per Sant Jaume, patró local, el
poble celebra la seva festa major en un clima de més
normalitat que fa un any. A diferència del 2020, la
comissió de festes i l’ajuntament han pogut per recuperar els quatre dies habituals d’activitats, amb un
pes important de la cultura popular. El primer acte
és un sopar a la fresca, divendres 23 de juliol, seguit
del concert de l’esbojarrada banda de versions Hotel
Cochambre.
El programa d’actes inclou propostes per a totes les
edats, com ara la súper tarda d’aigua del dissabte,
amb l’espectacle d’animació infantil “Abracadabra”,
pels més petits. El mateix dia, el Consell Parroquial
organitza un concert d’orgue i violí a l’església, i la
música continuarà sonant al vespre, amb la segona
nit de sopar popular i concerts. El ball de festa major
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anirà a càrrec del grup La Band Gogh, seguit del grup
de versions de rock Pelukass.
Diumenge, dia de Sant Jaume, torn de la tradició i la
cultura popular, amb la missa cantada i un petit concert de la coral Retorn Planenc, que enguany celebra
el seu centenari. A la tarda les sardanes tornen a la

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTA DE SANT JAUME DE LES PLANES D’HOSTOLES

Port Bo porta les seves tonades marineres terra endins,
per acomiadar la festa amb havaneres i rom cremat.

plaça Nova a càrrec de la Cobla Bisbal Jove, i també
ho fan els Gegants i Capgrossos del poble. A la nit, al
mateix espai, s’hi fa una sessió de cinema.

Tot i que la majoria d’activitats són a l’aire lliure, es
faran amb aforament controlat i es recomana als assistents que portin mascareta, en cas que no es puguin mantenir les distàncies de seguretat.

La darrera jornada festiva és dilluns 26 de juliol a partir
de les sis de la tarda, amb l’actuació de la Cobla Ciutat de
Girona i el ball de Gegants i Capgrossos. Per últim, el grup

16 DE JULIOL - 1 D’AGOST

25 JUL.

RUFUS
WAINWRIGHT

23 JUL.

©Christoph Köestlin

24 JUL.

BENJAMIN
BERNHEIM RECITAL LÍRIC

C. ÁLVAREZ

J. KAUFMANN

S. RADVANOVSKY

©Gregor Hohenberg

BALLET UNDER
THE STARS

©Miquel González

24 JUL.

22 JUL.

BALLET DE
BARCELONA
©Michael Cooper

©Tony Hauser

BÉJART BALLET
LAUSANNE

©Leszek Januszewski

©Carlos Quezada

©BBL.François Paolini

16 i 17 JUL.

festivalperalada.com - T. 902 374 737

29 JUL.

30 JUL.

OPERA
FOLLOWERS

TOSCA, PUCCINI

ÒPERA NOVA PRODUCCIÓ

LISE
DAVIDSEN RECITAL LÍRIC

31 JUL.

SÍLVIA
PÉREZ CRUZ

©Spinto Mar Alvarez

©Alex Rademakers

31 JUL.

©Ray Burmisnton

©Ray Burmisnton

ÒPERA VERSIÓ CONCERT

ORLANDO, HÄNDEL

1 AGO.

1 AGO.
WILLIAM
JAVIER
CHRISTIE & LES
ARTS FLORISSANTS CAMARENA GALA LÍRICA
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
PESCA L’ESTIU A SANT FELIU DE PALLEROLS

Sant Feliu de Pallerols
es viu sobretot a l’estiu
EL MUNICIPI PREPARA LA TERCERA EDICIÓ DEL
PESCA L’ESTIU, AMB UN MUNT D’ACTIVITATS DEL 3 DE
JULIOL AL 20 D’AGOST

Sant Feliu de Pallerols torna a pescar l’estiu per tercer
any consecutiu. Aquesta tercera edició del festival Pesca l’Estiu a Sant Feliu de Pallerols portarà tres concerts i
quatre espectacles familiars. Una manera de viure l’estiu de manera divertida i ben diferent.
El primer dels espectacles, el 3 de juliol, anirà a càrrec
de la companya Katakrak i porta per nom ‘Jocs l’Animalada’, un espectacle destinat a grans i petits i relacionat
amb jocs autònoms de gran format. El següent dissabte, el 10 de juliol, serà el torn de la Cia. La Tal amb l’espectacle ‘The incredible box’, guardonat amb el premi
al millor espectacle de carrer al Festival MUECA 2018.
La Cia. Circ Vermut arribarà al festival el primer cap de
setmana d’agost amb ‘Ni cap ni peus’, un show circense on barrejaran diverses disciplines: des del pal xinès,
els malabars o la roda fins a l’acrobàcia. L’últim dels
espectacles serà per la Cia. La Industrial Teatrera amb
‘Nàufrags’, un espectacle de Clown per a tota la família.
I pel que fa a música, Sant Feliu de Pallerols s’omplirà
de tot tipus de música, des del blues a les havaneres. El
primer dels concerts serà a càrrec de Big Mama Montse & sister Marion, un concert en format de duet amb
la Big Mama Montse a la veu i sister Marion al piano.
El següent, ens traslladarem pràcticament a la Costa
Brava. Un concert d’havaneres amb el grup Peix Fregit. L’últim dels concerts d’aquesta edició serà a càrrec
de Madame Mustach, on la cantautora empordanesa
Anna Gratacós presentarà el seu últim treball ‘Batecs i
neurones’, acompanyada de quatre músics.

EL PESCA L’ESTIU NO NOMÉS SÓN ESPECTACLES
A banda dels espectacles que conformen el festival
Pesca l’Estiu de Sant Feliu de Pallerols, enguany també
s’han organitzat visites guiades. Qui vulgui podrà visitar, entre d’altres, els molins de Sant Feliu de Pallerols,
concretament el Molí de la Conqueta, on podran descobrir els usos, els seus elements principals i com varen
ser d’importants per l’economia santfeliuenca. Una altra de les rutes serà al Castell d’Hostoles el diumenge 8
d’agost, l’autèntic protagonista de la revolta Remença.
Totes les rutes seran a càrrec de Nani Armengou, guia
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A
més a més, del juliol fins al setembre, es duran a terme
diverses excursions naturalistes per l’entorn natural
del municipi.

V

Estiu 2021

18

AGENDA
Dissabte 3 de juliol de 18h a 21h
(El Firal)
‘Jocs l’Animalada - Companyia Katakrak
Divendres 9 de juliol a les 22h
(Plaça de l’Esglèsia)
Big Mama Montse & sister Marion
Dissabte 17 de juliol a les 20h
(Parc de Mas Rostoll)
‘The incredible box’ - Cia. La Tal
Divendres 23 de juliol a les 22h
(Plaça El Firal)
Havaneres amb Peix Fregit
Dissabte 7 d’agost a les 20h
(Plaça del Soler)
‘Ni cap ni peus’ - Cia. Circ Vermut
Divendres 13 d’agost a les 22h
(Plaça de l’Església)
Madame Mustach
Dissabte 21 d’agost a les 20h
(Arbres d’en Casals)
‘Nàufrags’ - Cia. La Industrial Teatrera

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTA PETITA DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Sant Feliu de Pallerols
celebra la seva Festa Petita
EL MUNICIPI CELEBRARÀ LA 83A EDICIÓ DE
L’HOMENATGE A LA VELLESA AMB UN CONCERT
DEL CANÇONER DE CAN VENTURA

Sant Feliu de Pallerols és un dels primers municipis
de la Garrotxa a celebrar la festa major, una festivitat
reconeguda pel seu tradicional ball dels cavallets, gegants i la mulassa i declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.
Després de la festa major, que se celebra a principis
de juny, és el torn de la celebració de la festa petita
del municipi. El primer dia d’agost torna a ser una data
clau, amb la festa petita, on s’homenatja a la gent gran
de Sant Feliu. Cada any, els homenatjats desfilen cap a
l’església i la jornada segueix amb un dinar de germanor. A la tarda hi té lloc una audició de sardanes i el ball
de la mulassa seguit dels cavallets petits i gegants.
La 83a edició d’aquesta celebració tan assenyalada
al municipi començarà però el dia 31. Un concert del
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cançoner de Can Ventura, a càrrec de veïns del poble,
omplirà els carrers del municipi. El cançoner de Can
Ventura conforma una trentena de cançons de tradició oral de Sant Feliu de Pallerols, cantades a finals del
segle XX per les tres germanes Rovira Casademont de
Can Ventura, la Carmeta, l’Anneta i la Ciseta, així com
algunes variants de les cançons localitzades al poble en
diversos reculls.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
BRIGADES D’ESTIU A SANTA PAU

Una primera experiència
laboral al teu municipi
SANTA PAU ORGANITZA, IGUAL QUE MOLTS ALTRES
POBLES DE LA GARROTXA, LES BRIGADES OCUPACIONALS D'ESTIU. ÉS UNA ACTIVITAT ENFOCADA PER A
JOVES DEL MUNICIPI, ACOMPANYADA DE LES INICIATIVES DE "PREBRIGADES" I "PESCA LA PRIMERA FEINA"

Tasques de voluntariat en diferents serveis municipals,
tot aprenent a respectar l'entorn i treballant en equip.
Aquesta és la bandera que oneja sempre sobre les brigades d'estiu, que no només serveixen per adquirir una
primera experiència laboral, sinó també aprendre a valorar el que és, en el fons, patrimoni de tota la gent que
viu al poble.
Tot el mes de juliol ocupats
Del 5 al 30 de juliol, tots els joves que s'hi hagin volgut inscriure i compleixin amb els requisits hi poden
participar. De fet, ja s'han tancat les inscripcions per a
aquesta iniciativa que, com sempre, ha tingut èxit entre
els col·lectius que volen aprendre a treballar en equip,
cuidar de l'entorn i millorar la qualitat de vida dels seus
veïns i veïnes. S'hi poden apuntar els joves nascuts entre el 2005 i 2006, és a dir, que ara mateix estiguin cursant 3r i 4t d'ESO.

Una compensació final
Les tasques de la brigada ocupacional d'estiu que es duran a terme a diferents llocs del municipi no representaran cap cost per als nois i noies ni per a les seves famílies. És més, al final del servei, tots els joves participants
tindran una compensació per les tasques realitzades.
Aquest estiu, arran de la situació generada per la COVID-19, Santa Pau adaptarà aquesta iniciativa promoguda per Garrotxa Jove. Ho farà amollant els serveis d'acord
amb les mesures que es marquen des de les autoritats
sanitàries. Al final del servei, tots els joves participants
tindran una compensació per les tasques realitzades.
Les brigades d'estiu no només treballen des de Santa
Pau, sinó des de molts altres municipis garrotxins, com
és el cas de Tortellà, que també les ofereix.
Pesca la Primera Feina
A banda de les Brigades d'Estiu, l'Ajuntament de Santa
Pau impulsa també el projecte Pesca la Primera Feina,
que té com a objectiu facilitar-li als joves la incorporació al mercat laboral i oferir una primera experiència
professional en unes condicions laborals dignes. Per a
fer-ho efectiu, s’ofereixen dos llocs de treball durant el
mes de juliol, dues places al Casal d’Estiu de Santa Pau.
El projecte està adreçat a joves que cursin batxillerat o
cicle formatiu (nascuts els anys 2002, 2003 i 2004) i estiguin empadronats al municipi.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTA MAJOR DE TORTELLÀ

Joan Garriga i
Mariatxi Galàctic,
protagonistes a la
Festa Major de Tortellà
D’ENTRE LA DESENA DE PROPOSTES TAMBÉ
DESTACA LA PRESÈNCIA DE LA GIORQUESTRA

Tortellà va ser un dels primers municipis de la comarca a celebrar presencialment la seva Festa Major l’estiu passat, coincidint amb l’aixecament de certes mesures anti COVID. Seguint els protocols estrictes van
considerar que calia reactivar d’alguna manera la situació viscuda amb activitats per fer passar una bona
estona als seus veïns. Enguany, amb la millora de la
situació epidemiològica, han preparat, novament, una
festa major adaptada i amb actes molt diversos.

Enguany, amb la millora de la
situació epidemiològica, han preparat,
novament, una festa major adaptada
i amb actes molt diversos

El tret de sortida de la festa el donaran Joan Garriga i
el Mariatxi Galàctic, el divendres 13 d’agost. L’endemà,
‘escape room’ pel poble, ‘Rock per Xics’ i possiblement
un concert. Durant la jornada de diumenge: al matí
ofici solemne i sardanes a càrrec de la cobla La Bisbal
Jove i a la nit, torn per la GiOrquestra, que interpreta-

ran bandes sonores de pel·lícules. I si les mesures anti
COVID ho permeten, la darrera activitat, la del dilluns
16, serà la festa de l’aigua. I ben atents al grup de joves del poble, que segurament també tindran alguna
sorpresa preparada durant la festa major.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

Aquest festival mostra i
demostra que la natura
és viva com viu és Sant
Jaume de Llierca

Una tornada
amb molta força
EL MEANDRE TORNA ENGUANY A SANT JAUME
DE LLIERCA CONSOLIDANT-SE COM UN FESTIVAL
AMB SEGELL PROPI

La nova edició del Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca, tot i les restriccions a causa de la pandèmia, ha tornat
a demostrar que cultura i estima pel medi ambient poden
anar de la mà.
Lourdes Barris, regidora de Cultura de Sant Jaume de
Llierca: “Aquest festival mostra i demostra que la natura és
viva com viu és Sant Jaume de Llierca”. Barris ha valorat el
festival com una manera de “gaudir de la cultura, gaudir de
la natura i sobretot del poble.”
La primera part les activitats han consistit en una instal·lació permanent de Rat Vímet i un concert a càrrec de Mamaom amb mantres mediterranis per arrelar la ment al
Cor.
Durant la segona part es va dur a terme un taller de motlles de guix amb elements de la natura a càrrec de Pilar
Fontaniol, un espectacle d'històries feministes i inclusives
per a totes les edats titulat 'Cuentos Lilas de Nunila', Bodypaiting i un concert de la mà de 'Buena Onda'.
El festival, un cop més, ha aconseguit potenciar la seva vessant reivindicativa i de conscienciació fent palesa la necessitat d’aprendre a cuidar i respectar el medi ambient i el
patrimoni que ens envolta. Totes les activitats proposades
estaven estretament lligades relacionada amb la natura, la
consciència social i el medi ambient.
UNA PROGRAMACIÓ ESTIUENCA DE LUXE
El Meandre ha resultat ser el preludi d'una programació
sorprenentment atractiva, tenint en compte totes les limitacions a causa de la pandèmia. D'entrada, Sant Joan s’ha
celebrat amb moltes ganes al municipi, amb l'arribada de
la flama del Canigó acompanyada d'una comitiva del poble
que es va concentrar per esperar-la. Igual que es va celebrar Sant Pere, on es va dur a terme un concert amb Pep i
Maria José Trio, un grup de música de balls de saló.
La Festa Major presentarà un cartell de luxe, del 22 al 25
de juliol. Blaumut liderarà un cartell farcit de bons artistes
com Beth Rodegas, Gemma Humet o la Orquestra Maravella.
Abans, però, el divendres 9 de juliol, Lildami serà sobre l'escenari santjaumí de la Plaça Major, a partir de les 20.00.
Un esdeveniment destinat al col·lectiu més jove i una bona
manera de continuar amb els actes culturals i musicals,
que enfilen el camí de retorn a les agendes garrotxines.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL VALLVIVA

El ‘Festival dels sentits’
arriba a la Vall d’en Bas
PAISATGE, MÚSICA, GASTRONOMIA I SOLIDARITAT
S’UNEIXEN AQUEST ESTIU EN UN NOU FESTIVAL A
LA GARROTXA, EL VALLVIVA

La Vall d’en Bas serà testimoni d’un cartell de luxe els dies
15 i 16 de juliol, dijous i divendres, amb el naixement del
Vallviva, un nou festival de música que comença trepitjant fort i amb un objectiu solidari. El goig dels sentits és
l’essència que ha inspirat el Vallviva. La proposta vol esdevenir un producte cultural i lúdic de qualitat, proper i
amable per a tothom que es vulgui deixar seduir per la
bona música i per un espai envoltat de part del patrimoni
natural més significatiu de Catalunya, amb una clara voluntat de contribuir a projectes socials i solidaris d’abast
nacional. Els assistents podran gaudir de l’experiència
del festival, activant tots els seus sentits: respirant en un
entorn natural de gran bellesa -olfacte-; escoltant ofertes
musicals d’artistes nacionals i internacionals -oïda-; tastant una oferta gastronòmica de primer nivell protagonitzada pel restaurant Les Cols -gust-; sentint el tacte de la
natura, la gespa, les flors, les plantes que ofereix l’espai
-tacte-; i visualitzant espectacles atractius i emotius on
la llum i el color del capvespre també en seran protagonistes –vista. “Venim d’un context en què els sentits han
estat segrestats, i és hora d’alliberar-los”, ha explicat el director del nou festival, Joan Cañada.
Vallviva tindrà una durada curta, de només dos dies. Se
celebrarà a la finca Les Brides, on Royal Verd té les seves
instal·lacions. Una desena d’artistes actuaran des d’algun
dels quatre escenaris instal·lats per a l’ocasió. Al cartell
s’hi poden trobar noms com Manel, Jorge Drexler, Judit
Neddermann, Koko Jean & The Tonics, Massa, Alba i Santi
Careta Trio o Manzau.
UN FESTIVAL AMB REREFONS SOLIDARI
El Festival Vallviva és un projecte de RoyalVerd Service, del
Grup Morera. Juntament amb el suport de Noel Alimentaria, pretén consolidar el Festival com un referent tant en
l’àmbit comarcal com nacional en pròximes edicions. En
la d’enguany, tots els beneficis aniran destinats a la Fundació A. Bosch de Noel per contribuir a la transformació
de l’espai d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron.

Venim d’un context en què els
sentits han estat segrestats, i
és hora d’alliberar-los.
Joan Cañada, director del Vallviva
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
CONCERTS D’ESTIU DE LA VALL D’EN BAS

La Vall més musical
UN CLÀSSIC DE L’ESTIU

L'Associació Musical de la Vall d'en Bas ho sap molt bé i
cada any organitza els Concerts d'Estiu, un cicle que durant el mes de juliol reparteix actuacions pels diferents
nuclis del municipi. Enguany el cartell ofereix quatre propostes eclèctiques amb la qualitat com a denominador
comú.
La primera parada d’aquesta edició serà a Can Trona, el
3 de juliol, amb el prestigiós quartet de saxos Kebyart Ensemble, una de les agrupacions més prometedores de
l’escena musical actual. La seva brillant carrera ha despertat l'interès de les principals sales de concerts europees i, en conseqüència, han estat seleccionats com ECHO
Rising Stars per a la temporada 2021-22, on debutaran
en una vintena de sales i festivals europeus. Serà tot just
la segona vegada que la formació farà una aturada a la
Garrotxa.
Aquest no serà l’únic concert que acollirà el Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas. Dissabte 10 de juliol hi
sonaran les notes de piano amb un concert a càrrec del
pianista i pedagog brasiler Cláudio Suzin.
Dissabte 17 de juliol l’indret més emblemàtic dels Hostalets d'en Bas, el carrer Teixeda, es convertirà en Nova Orleans de la mà de Susana Sheiman i Xavier Algans. Sheiman és una de les grans veus del jazz, soul i músiques
afroamericanes del panorama musical actual i, a duo
amb el pianista Xavier Algans, interpretaran un repertori
divers on tindran lloc peces de soul o bossa nova.
L’últim dels concerts, dissabte 24 de juliol, serà a un dels
espais més significatius de Sant Esteve d’en Bas, la seva
església. El Quartet Brossa, format per Aleix Puig, Pere
Bartolomé, Imma Lluch i Marçal Ayats, és un projecte musical que parteix de la música clàssica i que dialoga constantment amb músiques de tots els estils i amb artistes
de diverses disciplines, com ara el teatre, la dansa, la literatura, l'escultura, la poesia o la imatge. La formació, que
pren el nom del poeta Joan Brossa, arrisca artísticament

i reivindica la música contrària als cànons o les músiques
que en algun moment han estat menystingudes.
Tots els concerts començaran a les 8 del vespre, i les entrades per assistir-hi es poden adquirir a un preu de 10
euros.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
NITS DE CIRC A BESALÚ

Besalú viurà
quatre nits de circ
“sota les estrelles”
ELS JARDINS DEL MOLÍ DE BESALÚ I LA CIUTADELLA
DE ROSES SERAN L’ESCENARI DEL NOU PROJECTE DE
CIRCUS ARTS FOUNDATION

'Nits de circ' es una nova proposta que podrem gaudir
aquest agost als jardins del Molí de Besalú i a la Ciutadella de Roses i que servirà per commemorar els 10
anys de la fundació que presideix Genís Matabosch,
Circus Arts Foundation. Oferirà un escenari únic: una
carpa a l’aire lliure i sense lona que permetrà que els
trapezistes volin “sota els estels”.
En el cas de Besalú es podrà veure durant 4 nits –de l’11
al 14 d’agost- i fins a 8 atraccions internacionals, amb
23 artistes vinguts de 8 països diferents.
Matabosch ha assegurat que no ha estat un “repte senzill” però que fa anys que treballen en aquesta proposta “única”. Les restriccions actuals per a al COVID-19
permetran comptar amb un aforament de 930 espectadors, un 70% de la capacitat.
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És una producció amb la qual
volem celebrar 10 anys de camí.
Una dècada de feina d'intentar
dignificar el circ
Genís Matabosch, Circus Arts Foundation

Tindrem la immensa sort de
tenir quatre nits de circ fora
del que és un espai on sempre
s'hi pot anar. Besalú és marca
Catalunya, moltíssima gent
ens visita, estem encantats
que vingui més gent amb interessos culturals
Fina Surina, tinenta d'alcalde de Besalú

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
VISITES GUIADES A BESALÚ

Compàs d'espera per a
les nits més màgiques
de l'any
BESALÚ SEGUEIX PENDENT DE LES RESTRICCIONS,
LA FLEXIBILITZACIÓ D'ALGUNES MESURES I
L'EVOLUCIÓ DEL PROCÉS DE VACUNACIÓ PER SABER
SI, A L'AGOST, PODRAN ORGANITZAR LES VISITES
TEATRALITZADES PER LA VILA COMTAL

El poble de Besalú es transforma en una vila medieval
durant moltes de les seves nits d'estiu. Des de fa ja més
de cinc anys, s'hi ofereixen les visites teatralitzades que
permeten al visitant passejar de nit pel centre històric
mentre veu escenes, diàlegs, lluites i espectacles amb
foc i llum que deixen amb la boca oberta.
En les darreres edicions amb l’aposta 'Aquesta nit,
Besalú', la llegenda és el fil conductor d'aquestes visites teatralitzades. Els carrerons del centre històric són
l’escenari i nombrosos personatges creen una simbiosi
única entre els actors i els visitants, que mostren molta expectació per l'activitat. Els carrers del nucli antic,
doncs, es converteixen les nits en moments màgics.
S'hi veuen bruixes, amants, bufons, taverners, cavallers, dansaires i dames. Un munt de sorpreses per viu-

BOTIGA
TORTELLÀ
Plaça Mercat, 8
Tel. 972 68 71 88

re les aventures dels diferents personatges amb molt
d'humor.
La pandèmia va obligar, lògicament, a posposar l'activitat l'estiu passat, i enguany s'espera tornar-hi, si tot va
bé, al mes d'agost.
Queda pendent saber quines seran les restriccions
d'aquell moment i què serà el més aconsellable.
Excalibur, la companyia de teatre encarregada dels espectacles d'aquestes visites nocturnes besaluenques,
encara ha d'aclarir diferents temes logístics per decidir
si es pot tirar endavant l'activitat o s'ha de deixar per
l'any que ve.

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 L'ESTIU A LA GARROTXA
GARROTXA SALVATGE RAID

L’esport més aventurer
es viurà a les Planes
d’Hostoles el 3 de juliol

Foto: Merçe Miranda

TORNA LA GARROTXA SALVATGE RAID, ORGANITZADA PER CATRAID I AMB LA COL·LABORACIÓ DE
GASTANT KEKS

El 3 de juliol torna a Les Planes d’Hostoles una nova
edició de la Garrotxa Salvatge Raid, una aventura esportiva multidisciplinar pensada per a tots aquells valents de l’activitat física. Segons la modalitat, pot incloure orientació, BTT, trekking, ràpel, ‘slack line’, tir
amb arc i pàdel surf. El Garrotxa Salvatge Raid l’organitza l’Associació CatRaid, amb integrants garrotxins
com Ferran Ballesta, que assegura que “a banda de
ser una prova esportiva, el Garrotxa Salvatge Raid és
una oportunitat per gaudir de l’aventura, del paisatge i de l’entorn natural. Raids com aquest són, també,
una gran oportunitat de conèixer el territori”, comenta. La prova tampoc no seria possible sense la col·laboració de Gastant Keks, qui s’encarrega d’ajudar amb
els mapes i tenir a punt el marcatge del recorregut.

Foto: Merçe Miranda

En total, a
la
Garrotxa Salvatge
Raid 2021 hi
haurà quatre
proves
disponibles
per fer: L’elit,
de 65 km i
2.300 m de
desnivell positiu; l’Aventura, de 55 km i 1.760 m de desnivell; l’Open, de 35
km i 980 m, i la familiar, de 25 km i 250 m de desnivell
positiu. El recorregut, òbviament, serà una sorpresa
fins al dia que es realitzi la prova perquè els participants no tinguin cap pista del recorregut. Les sortides
es realitzaran des del pavelló del municipi planenc a
partir de les 8 del matí i de manera esglaonada, per
tal de complir amb les mesures contra la COVID-19. La
prova que se celebrarà a la Garrotxa puntuarà per a
la Copa Catalana de raids d’aventura de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

En total, a la Garrotxa Salvatge
Raid 2021 hi haurà quatre proves disponibles per fer: L’elit,
de 65 km i 2.300 m de desnivell positiu; l’Aventura, de
55 km i 1.760 m de desnivell;
l’Open, de 35 km i 980 m, i la
familiar, de 25 km i 250 m de
desnivell positiu

Foto: Merçe Miranda

Foto: Merçe Miranda

Tothom qui hi vulgui participar, encara és a temps
d’inscriure’s a través de la pàgina web raidaventura.
wixsite.com/catraid. La prova que es durà a terme a
la Garrotxa serà una de les poques previstes durant
l’any arreu del territori. CatRaid n’organitzarà una altra el 25 de setembre, el Cap de Creus Raid.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
LA CICLOVOLTA A OIX

Oix, un dels punts de
l'esperada cicloVolta
LA GARROTXA VEURÀ EL NAIXEMENT DE LA
CICLOVOLTA EL DIA 11 DE JULIOL

La marxa neix en commemoració a les 100 edicions de
la Volta. La prova començarà a Camprodon i acabarà a
Vallter 2.000. Un dels punts atractius de l'esdeveniment
són els dos recorreguts diferents que té, un de 90 quilòmetres, que sortirà a les 8.30 i, l'altre, de 149 quilòmetres,
que tindrà el compte enrere deu minuts més tard. El recorregut transcorrerà per les comarques del Ripollès i la
Garrotxa i en la distància llarga els participants hauran
d'ascendir els ports d'Oix, Beget i Rocabruna, abans de la
gran final a Vallter 2.000. A més, un dels grans al·licients
també serà poder comparar el temps d'ascens al port de
Vallter 2.000 amb el dels millors ciclistes del planeta, ja
que quatre mesos abans ho hauran fet durant la 100a
edició de la Volta Ciclista de Catalunya. Un dels punts
atractius de l'esdeveniment per a la Garrotxa és que els
participants passaran per Oix. Segons l'organització, la
marxa destacarà per la seva "duresa".
EL GRAN RECORREGUT (150 KM) PRESENTA UN DESNIVELL ACUMULAT DE 3.000 METRES
Concretament, els protagonistes començaran posant
rumb a Sant Pau de Segúries, Sant Joan les Abadesses i
Ripoll en uns primers quilòmetres que serviran per temptejar el terreny. Cap al quilòmetre 23, els participants
s'aproximaran al primer obstacle, el Coll de Canes (1.110
metres) que uneix les comarques del Ripollès i la Garrotxa. Una mica més endavant, al quilòmetre 40, trobaran el
primer avituallament de la jornada.
Una vegada els ciclistes hagin descansat, el recorregut
tornarà en direcció a Sant Joan les Abadesses i s'endinsarà a la zona de la Vall del Bac. Després de superar el
quilòmetre 90 els espera l'encadenat d'Oix-Beget i Rocabruna. Aquest serà el penúltim esforç abans del plat fort
de la jornada. El pas per Setcases inicia l'ascens a Vallter a
falta de 12 quilòmetres per al final del recorregut. El port
presenta un desnivell mitjà del 7,6% i es completa en ar-

Foto: Ciclovolta.cat

Foto: Ciclovolta.cat

ribar a l'estació d'esquí i muntanya. Una vegada a dalt,
els participants podran observar un dels paisatges més
impressionants del Pirineu català.
LA MITJA CICLOVOLTA ÉS UN "BONIC" REPTE AMB MÉS
DE 2.000 METRES DE DESNIVELL
L'organització ha considerat la mitja Ciclovolta com un
"bonic" repte, que arrenca també des de Camprodon. De
fet, la primera part del recorregut coincideix amb el de la
gran Ciclovolta. A mesura que els participants vagin acostant-se al Coll de Canes, l'exigència anirà augmentant.
Una exigència que podran contrarestar al primer avituallament que els permetrà recuperar energies.
Els protagonistes de la jornada passaran, posteriorment,
pel Coll de Santigosa, Sant Joan les Abadesses i Sant Pau
de Segúries. El tram de Setcases serà el moment per tornar-se a avituallar abans d'iniciar el famós ascens final a
Vallter 2.000.
L'organització espera que l'hora aproximada per l'arribada dels primers participants sigui a les 12 del migdia. Una
marxa no competitiva que serà de ben segur una jornada
especial per a tots els que en siguin còmplices.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ACTIVITATS D’ESTIU A ARGELAGUER

Argelaguer respirarà
cultura aquest estiu
S’HAN PROGRAMAT UNA DESENA D’ACTES ENTRE
CONCERTS, CINEMA, XERRADES, EXPOSICIONS I
TALLERS

Argelaguer ho té tot a punt per un estiu carregat d’activitats. Les nits dels divendres estaran dedicades a la
cultura. Paula Valls serà la cap de cartell amb un concert
la nit del 16 de juliol a l’era (22h). El 6 d’agost hi haurà
concert de guitarres amb el Duet Rubio/Franc, a la zona
de l’església (21h).
A banda de la música, però, es podran veure, també,
diverses projeccions per a les diferents edats, també
a l’era: divendres 9 de juliol (22h) ‘Captain fantastic’, el
divendres 23 de juliol ‘Babe, el porquet valent’, el 13
d’agost ‘Com ensinistrar el teu drac’ i el 20 d’agost ‘El discurs del Rei’. Aquestes tres últimes a les 21h.
El tret de sortida a les activitats d’estiu el donarà Ada
Castells, el divendres 9 de juliol (21h), amb una xerrada
sobre la seva novel·la ‘Fragilitats’. L’exposició de l’estiu
anirà a càrrec dels alumnes de l’Escola Montpalau, amb
una mostra de fotografies a la capella de Santa Anna, a
partir del 16 de juliol.
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I pels més atrevits, tallers! El dia 28 de juliol, dedicat al
country, a la plaça (19h); i dos dies més tard i a la mateixa hora, taller de retrats a càrrec de ‘La sal d’Olot’, al
safareig.
Totes les activitats, òbviament, estan subjectes a la pandèmia i les mesures anti COVID, és per això que caldrà
estar atents a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Argelaguer (@ajuntament_argelaguer).
La majoria d'activitats es fan a l’era. Seguiu les xarxes socials del municipi per estar informats al minut.

És veritat,
els garrotxins
som molt de
lo nostre

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ESTIU ALS POBLES DE LA GARROTXA

El Nyamnyam
omple de cultura
l'estiu de Mieres
EL ‘SI NO VOLS POLS NO VINGUIS A L’ERA’ ES
CONSOLIDA AQUEST 2021 I ES CONVERTEIX EN
UNA PROGRAMACIÓ ESTABLE

El col·lectiu Nyamnyam obre, per segon any consecutiu, les portes del seu mas de Mieres amb les jornades
culturals ‘Si no vols pols no vinguis a l’era’.
Enguany, el ja consolidat cicle que persegueix l’objectiu de crear un vincle entre creadors amb projecció
internacional i l’ecosistema local, ha sortit dels mesos
centrals d’estiu per repartir-se pràcticament durant tot
l’any, de maig a setembre.
El 25 de juliol es representarà ‘Otro lado es un día’ de
Carolina Campos i Márcia Lança, una peça d’arts en viu.
El dia però, no acabarà aquí.
A més de la representació hi haurà un vermut de conversa amb els artistes i un dinar popular a càrrec del
col·lectiu amb productes locals.
La tarda, portarà una sessió d’escolta a l’ombra de la
noguera de la mà de Compadre Galo amb tocs electrònics, passant pel funk, l’electroswing, el house i l'electrònica d’altres latituds, longituds i plans espai-temporals.
Tot seguit, s’ha organitzat la presentació del llibre ‘Aliment’ de Martí Sales, un diccionari que mescla gastronomia i reflexions personals, juntament amb la presentació també de l’espai impremta a Nyamnyam.
L’última de les activitats de la jornada serà la instal·lació audiovisual de l’artista brasiler Rafael Frazão, ‘Animal soñado’.
Les activitats del col·lecitiu Nyamnyam no acaben aquí,
gairebé un mes després, el 20 d’agost, tindrà lloc ‘Allí
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Foto: Fórum dança, Portugal

donde no estamos’ d’Andrea Pellejero, Adrià Girona i
Rut Girona amb també tot un seguit d’activitats diverses que podran descobrir a través del web www.nyamnyam.net/sinovolspols
EL COL·LECTIU
Nyamnyam és un espai i col·lectiu creat el 2012 pels
artistes Iñaki Alvarez i Ariadna Rodríguez. El seu treball
té com a objectiu promoure la creació, la difracció i l'intercanvi de coneixement en cada context en el qual treballen. En aquest encreuament entre arts en viu, pensament i gastronomia crítica, pedagogies i interacció
social, creen situacions per activar o recuperar modes
de relació, incorporant organismes, sistemes, ambients, relacions, etc. Han realitzat i compartit els seus
projectes a Espanya, Portugal, França, Itàlia, Suïssa, Noruega, Grècia, Estats Units, Mèxic, Colòmbia i Equador.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

ADÉU CAMES CANSADES

Redueix la inflor, millora la circulació
i alleuja la sensació de cames cansades

Centre de Bronzejat i Estètica

PRESOTERÀPIA
D’ÚLTIMA GENERACIÓ

Elimina la pell de taronja
Redueix greixos i toxines
Prevé la formació de varius
PRESSOTERÀPIA ESPORTIVA
MÉS RENDIMENT, MILLOR RESULTAT
ACTIVA EL DRENATGE DE LÍQUIDS
DESPRÉS D’UN ESFORÇ INTENS
EVITA LESIONS
EFECTE SEDANT, RELAXANT
I ANTIINFLAMATORI
AFAVOREIX LA CIRCULACIÓ
LIMFÀTICA I VENOSA
DISMINUEIX EL TEMPS DE
RECUPERACIÓ DESPRÉS DE L’ESPORT
ELIMINA TOXINES ACUMULADES
DURANT L’ENTRENAMENT
IDEAL PER A EMBARASSADES
I RETENCIÓ DE LÍQUIDS

NOVETAT EN NUTRICIÓ!
TEST DIETA AMB ADN
S’estima que entre un 40% i un 70% del sobrepes ve determinat per la nostra genètica. Coneix realment com ha de
ser la teva dieta.
TEST INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA
Anàlisis de més de 600 aliments e inclou additius.
Intolerància a la lactosa i al gluten
Inclou consulta gratuïta amb la nutricionista

C/ Pou del Glaç, 21 Bxs · OLOT · 972 27 35 49 · 619 17 73 75 · www.suntime.cat
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FESTIVAL ÉSDANSA DE LES PRESES

Arriba la 39a edició del
Festival Ésdansa
LA DANSA I LA CULTURA POPULAR NO S’ATUREN I
ENGUANY TORNA A ALLARGAR-SE EL FESTIVAL

L’Ésdansa és un dels festivals de referència dins el món
de la dansa d’arrel tradicional, tant nacional com internacional. Posa èmfasi en la importància d’entendre la
dansa tradicional com un treball creatiu actual, viu i dinàmic, lluny dels estereotips amb què tan sovint se l’encasella. Enguany, la 39a edició se celebrarà del 25 al 29
d’agost. Per segon any, serà una edició marcada per la
COVID-19, però amb l’experiència de la darrera edició
l’organització ha decidit ampliar un dia més el festival,
de dimecres a diumenge.
El Festival És Dansa presenta aquest 2021 una edició
que manté totes les seves línies de treball, com són les
propostes d’exhibició, la formació i la creació, i intentarà
recuperar, en la mesura del possible, la participació.
Aquesta edició posa el focus en dos itineraris principals.
Per un costat, l’intinerari Manuel Cubeles, en motiu de
l’Any Manuel Cubeles organitzat pel Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, que acull tot un
seguit de propostes d’exhibició, formació i divulgació a
l’entorn de la figura de l’etno-coreògraf barceloní. Les
produccions que es presentaran al llarg dels 5 dies de
Festival seran: Hi havia una vegada (érase una vez....) i
La difícil senzillesa, de l’Esbart Marboleny de Les Preses;
Vincles, de l’Esbart Manresà de Manresa; CBLS. Passió,
música i país, de l’Esbart Sant Martí de Barcelona, i Rubí
balla Cubeles, de l’Esbart Dansaire de Rubí.
D’altra banda, pràctica-

Enguany, la 39a edició ment ja s’ha convertit
se celebrarà del 25 al en tot un clàssic l’intine29 d’agost
rari de dansa i paisatge.

L’entorn de Les Preses
i el seu paisatge ofereixen uns escenaris immillorables
que converteixen els espectacles en experiències úniques i idíl·liques.
Enguany, torna el Campus Ésdansa’T, apostant de manera ferma per la formació en viu, posant de relleu la importància de la transmissió de la cultura popular entre
persones i seguint el lema que acompanya el Campus
Ésdansa’T des dels seus inicis: ballar i fer ballar. El Campus de la dansa d’arrel tradicional es convertirà de nou
en el màxim referent formatiu. Aquest 2021 el Campus
Ésdansa’T, que se celebrarà del dimecres 25 al divendres
27 d’agost, es vertebra en el Petit Ésdansa’T, per a infants de 6 a 14 anys, i l’Ésdansa’T, dirigit a adults.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
VISITES D’ESTIU A SANT JOAN LES FONTS

Rutes exclusives
per tornar a gaudir de
Sant Joan les Fonts
DUES PROPOSTES ÚNIQUES PER RECUPERAR LES
ACTIVITATS AMB ARQUITECTURA I GEOLOGIA
COM A GRANS ATRACTIUS

"Fa milers d'anys, en aquest bell i verd poblet situat en el
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa hi van
confluir tres colades de lava de tres volcans diferents. Una
d'elles va formar blísters, formacions volcàniques pràcticament úniques a escala europea".
Aquesta és la introducció que convida a gaudir de la visita. És una de les activitats estrella de Sant Joan les Fonts
aquest estiu. Una sortida que es podrà fer el dia 25 de
juliol a les 19h de la tarda, organitzada l'Ajuntament de
Sant Joan les Fonts i que arrencarà des de l'Oficina de
Turisme del municipi. L'aforament serà limitat i cal fer
reserva prèvia al correu electrònic promocio@santjoanlesfonts.cat. Si algú es queda sense entrada per aquesta
data tindrà una nova oportunitat, al cap d'un mes, per
tornar-ho a provar, el dia 15 d'agost a la mateixa hora.
UNA RUTA PRÀCTICAMENT ÚNICA A EUROPA
Els blísters són formacions geològiques originades en
determinats tipus de colades de lava. Quan aquestes
colades formen tubs per on circula la lava, i la pressió
és excessiva, es generen uns petits túmuls. Aquestes
deformacions, els blísters, eren inèdits fins ara a la Garrotxa. Són únics a tota la Península Ibèrica i, dins l’estat
espanyol només se’n poden trobar a Sant Joan les Fonts
i a les Canàries.

Foto: Òscar Rodbag - Turisme Garrotxa

Per mantenir intacte aquest bé natural, la conservació i
recuperació d’indrets com la zona de les colades de lava
del Boscarró i el Molí Fondo és molt rellevant. Així, es
permet posar a la vista elements com aquests, que s’han
pogut estudiar millor i se n’ha pogut conèixer el seu origen i formació.
Sant Joan les Fonts va recuperar la zona de les colades
de lava ja fa cinc anys, amb l’objectiu que fos visitable.
Aquesta troballa incrementa l’atractiu geològic de la
zona, però també la fa més interessant turísticament.
Així el consistori santjoanenc pretén seguir potenciant
les tres colades de lava com un punt d’atracció turística
alternatiu, però igual de rellevant geològicament que les
grederes del volcà Croscat.
L'altre de les activitats estrella al municipi té a veure
amb l'arquitectura. L'artista santjoanenc Joan Sala fa
anys que esculpeix casa seva i es seves escultures so-
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Foto: santjoanlesfonts.cat

bresurten de les façanes amagant-se entre les plantes.
Ell mateix explicarà en una productiva visita com va començar tot plegat. Es podrà fer aquesta activitat l'1 o el
22 d'agost a les 19h de la tarda, i el rpocediment és el
mateix que el de les Colades de Lava pel què fa a les
inscripcions.

La forma intel·ligent de

PLAÇA CLARÀ, 12

tractar

la miopia en nens.

TEL. 972 280 644 WHATSAPP 646 784 568

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES DES D’OLOT

Que la pandèmia
no impedeixi gaudir de
les nits estrellades
MALGRAT QUE LES VISTES GUIADES A L’OBSERVATORI
ASTRONÒMIC DE BATET NO ESTAN ACTIVES, DES DEL
CENTRE OLOTÍ OFEREIXEN CONSELLS PER PODER
GAUDIR DE LES NITS MÉS SERENES DE L’ESTIU

Encara hi ha diverses activitats que continuen suspeses
per culpa de la pandèmia. Una d’elles, a Olot, són les
visites guiades a l’observatori astronòmic de Batet de la
Serra. Les úniques activitats que han pogut oferir en tot
aquest temps han estat les sessions divulgatives a les
escoles durant l’hivern, però a l’observatori, ara per ara,
no és possible pujar a la cúpula i contemplar el cel amb
el telescopi. El cert és que es tracta d’un espai reduït on
habitualment s’hi realitzaven visites amb grups nombrosos, dos condicionats que, malauradament, no casen
amb les mesures contra la COVID-19.
Segons David Ràfols, un dels membres de l’observatori astronòmic de Batet de la Serra, van treballant per
adaptar les sessions i poder explicar quelcom tan concret sense necessitat d’haver d’entrar al centre. Que la

pandèmia impedeixi dur a terme moltes de les coses
que fèiem abans no vol dir que s’hagi de renunciar del
tot a fer-ho. És per això que el col·lectiu de l’observatori
astronòmic de Batet de la Serra ens ofereix un decàleg
molt senzill on s’hi expliquen alguns passos per poder
gaudir de les nits estrellades a la fresca.

QUATRE CONSELLS
QUE ENS PODEN AJUDAR
1. Abrigar-nos bé. Si cal, dur una manta.
2. Escollir una nit serena a un lloc on no hi
hagi contaminació lumínica (lluny de ciutats,
carreteres...).
3. Escollir un lloc amb un camp visual ampli i
amb bones vistes al cel.
4. Escollir una nit que no hi hagi lluna plena.
5. Màxima comoditat: es recomana dur una
cadira o una gandula, o bé una màrfega si ens
volem estirar al terra.
6. Deixar que els ulls s’acostumin a estar sense
llum (uns 10 minuts a la foscor de preparació).
D’aquesta manera, dilatem les pupil·les i potser
podrem veure, fins i tot, aquelles estrelles que
brillen menys.
7. Evitar encendre llanternes, llums, telèfons
mòbils... per no contraure les pupil·les, precisament.
8. A ser possible, anar acompanyat d’una persona que pugui guiar-nos o revisar alguna
aplicació que distingeixi estrelles o constel·lacions. També pot servir dur uns prismàtics.
9. Si es va a veure una pluja de meteors (com
les populars Perseides), seguir els passos anteriors i tenir paciència (cada dos minuts se’n
solen veure).
10. Fixar-nos bé en la llum dels objectes del cel:
si fan pampallugues, són estrelles; si fan llum
fixa, són planetes; si es mouen, són estrelles o
planetes, i si no es mouen, són satèl·lits artificials que reflecteixen la llum del sol.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
RUTA AMB EL CENTRE EXCURSIONISTA D’OLOT

El Pic de Balandrau, un “símbol
emblemàtic” per al CEO

Foto: Centre Excursionista Olot

EL CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT HA PROPOSAT PER A AQUEST
ESTIU L'ASCENS A UNA MUNTANYA QUE QUALIFIQUEN COM A
"SÍMBOL EMBLEMÀTIC" PER L'ENTITAT: EL PIC DE BALANDRAU

La ruta es podrà fer el dia 11 de juliol i de manera conjunta amb un altre
grup de muntanya del centre, Muntanya Jove. El coordinador de la sortida, Joan Nadal, assegura que és "molt interessant que aquest nou grup
sigui tan dinàmic i que agregui sang nova cap al centre". Una ruta que
presentarà deu quilòmetres i més de 650 metres de desnivell positiu.
La jornada començarà a les 7.30 del matí a l'aparcament del supermercat
Consum d’Olot. En tot cas, caldrà desplaçar-se en vehicle fins al Collet de
la Gralla o la Collada del Moro. El trajecte tindrà una durada aproximada d’una hora i quart. Iniciarem la caminada deixant la pista principal i
seguint les traces de pista de la dreta, en menys bon estat i ja en pujada
fins a arribar a la collada del Moro, en quinze minuts. A partir d'aquí, es
continuarà per la carena fins a assolir el pic de Fontlletera, de 2.581 m,
en forta pujada i amb pedres soltes que faran el camí una mica feixuc.
A dalt del cim, els assistents podran gaudir, si el dia és clar, d'unes vistes
extraordinàries sobre les capçaleres del Ter i del Freser.

Foto: Centre Excursionista Olot

Distància 10.6 km

Durada 4 h 30'

Alçada mínima de 1.856 m
i màxima de 2.585 m

Als peus, es podrà veure el refugi de Coma de Vaca, situat a una alçada
de 2.009 m, així com els cims més emblemàtics de la zona, com el Pic
de Torreneules, Pic de les Borregues, el Gra de Fajol i el Bastiments amb
els seus 2.881 m i el cim més alt de la zona de l'estació d'esquí de Vallter
2.000. Després d'una parada merescuda, es decantarà cap al coll de Tres
Pics, per caire de la muntanya, però amb un pendent força pronunciat
amb moltes pedres soltes, fins arribar a la collada de Tres Pics, punt de
partida d'altres itineraris situat a una alçada de 2.398 m. A partir d’aquest
punt es continuarà cap al cim de Tres Pics, de 2.529 m, per la carena amb
vistes a banda i banda, i una mica més enllà es podrà observar el nostre
objectiu, el Pic de Balandrau, de 2.585 m i sostre de la sortida.

anar baixant sempre en direcció a la pista que
es veurà davant nostre, arribant a la pista i girant a l'esquerra.

També es podran visualitzar vistes espectaculars de les gorgues del Freser i els cims que l'envolten. Cap al sud, els cims del Puig Cerverís, ple de
gespa verda a l'estiu i més enllà, el cim del Taga, de 2.049 m d'altura, i a la
llunyania les muntanyes del Pedraforca i Montserrat. Una vegada s'hagin
gaudit d'aquestes esplèndides vistes, tocarà baixar, ara cap a la collada
de Fontlletera, per terreny de prat i, tot i que no presenta cap dificultat
tècnica, caldrà estar atents a no desviar-nos del llom de la muntanya i

En pocs metres, apareixerà el torrent de
Fontlletera, un bon lloc per realitzar una altra parada i refrescar-se una mica, ja que en
pocs metres trobarem una pista que puja a
l'esquerra i que ens conduirà, de nou, a la collada del Moro. Una excursió que, “pels que els
agrada la muntanya, és molt maca”, diu Nadal.

Desnivell 775 m
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
RUTA AMB ELS DESFRENATS DE BESALÚ

Ruta de BTT entre
esglésies romàniques
i molta tranquil·litat
ELS DESFRENATS DE BESALÚ PROPOSEN UNA RUTA
PEL COR DE SANT FERRIOL

Aquests mesos d’estiu, els Desfrenats de Besalú proposen una ruta amb bicicleta de muntanya per un entorn
idíl·lic i a la vegada poc conegut, les serres entre les valls
del Riu Fluvià i el Riu Ser, a la frontera entre la Garrotxa
i el Pla de l’Estany. És un recorregut de 45 quilòmetres i
un desnivell positiu de 1.500 metres que va travessant tot
d’esglésies romàniques en una zona pràcticament deshabitada. En la seva gran majoria, la ruta transcórrer pel
municipi de Sant Ferriol.
Per començar la ruta, se surt del Pont Medieval de Besalú
en direcció Juinyà fins arribar a Santa Maria de Fares, on
hi trobem la primera de les esglésies. Seguim per les feixes de la Barraca i la pista de Can Hortós, la Creu del Puig
Hortós fins arribar al Briolf, amb l’emblemàtica Torre de
defensa del s.XII, i l’ermita de Loreto. El majestuós Santuari de Santa Maria del Collell és el proper punt per on
transcorre. Just després, passada l’església de el veïnat de
El Torn travessem el Riu Ser i seguim en direcció la Miana.
Just passat Can Jou, baixem en direcció a Sant Jaume de

Experiència, proximitat, eficàcia són
els principals valors que ens defineixen
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Llierca per la Serra del Mor, on ens hi trobarem l’església de Sant Silvestre; seguim per la Font de Planells, Can
Badia, el Santuari de Sant Ferriol i l’ermita del Sagrat Cor,
amb bones vistes de l’Alta Garrotxa i part de l’Empordà.
Per acabar, baixarem fins al Collet de la Serra i continuem
en direcció a Sant Fruitós d’Ossinyà i Besalú.
Segons Joan Bosch ‘Lato’, president del Club BTT Besalú
Desfrenats, aquesta és una ruta per fer amb calma i esperit aventurer. És imprescindible fer-la amb un mapa de
la zona, ja sigui dels de l’ICC o d’Itinerànnia Garrotxa, oblidant els tracks de GPS.
La ruta que proposen els Desfrenats és una bona oportunitat per conèixer, tot fent esport, una part de la Garrotxa
més aviat amagada però gran en extensió de terreny. Per
a qui la completi durant aquests mesos i es quedi amb
ganes de més rutes, sàpiga quee el club de BTT de Besalú
ja està preparant l’edició d’enguany de la Desfrenada. Si
tot va bé, es farà l’11 de setembre.

Ctra. Les Tries 111 · 17800 OLOT · 972 744 661
pintures@psn.cat · pinturessantnarcis.com

HORARI
BOTIGA

De 8 a 13h
De 15 a 19 h

Dissabtes
9.30 a 13 h

JORGE DREXLER
MANEL
JUDIT NEDDERMANN

KOKO-JEAN & THE TONICS
MASSA
JOAN-PAU
THE HANFRIS QUARTET
ALBA I SANTI CARETA TRIO
COR DE TEATRE
MANZAU
15 I 16 JULIOL ‘21
Organitza:

Patrocinador:

Entrades a la venda: vallviva.cat

Col·labora:

En beneﬁci de:

Producció:

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
RUTA DELS MAQUIS PER LA VALL D’EN BAS

Rere les passes
de la història
DES D’AQUEST ESTIU JA ESTÀ INDICADA LA RUTA
DELS MAQUIS PER LA VALL D’EN BAS

Si hi hagués algun complement per a les rutes a la Garrotxa que pogués enriquir encara més les extraordinàries vistes que ofereixen, aquest podria ser un itinerari
que, a més, convidés a la reflexió. Això és precisament el
que ofereix la ruta dels maquis que passa per la comarca fins més enllà dels Pirineus. El camí va ser encarregat
pel Partit Comunista d’Espanya, dissenyat pel polític i
sindicalista Josep Jové i utilitzat per la Resistència Republicana Antifeixista des de l’exili a partir del 1945, amb
l’objectiu de mantenir el contacte amb Barcelona quan
la resta de rutes i viaranys ja havien estat interceptats
per l’exèrcit o la Guàrdia Civil.
La ruta total necessita cinc dies per ser completada, des
del Santuari de Puig-agut de Manlleu (on els guerrillers
es canviaven i agafaven el tren amb destí a la ciutat comtal) fins a Prats de Molló. L’Amical Antics Guerrillers de
Catalunya ha segmentat el recorregut en quatre etapes
per fer-la més amable i accessible a tot tipus d’edats.
Aquest estiu, l’entitat ens recomana recórrer l’últim tram
de la tercera i gran part de la quarta per tal de trepitjar
paisatge garrotxí. Es necessita una jornada sencera per
fer el recorregut complet, però també és possible escollir certs trams.
A mitjans de juny, diferents institucions van inaugurar a
l’exterior del centre Can Trona de la Vall d’en Bas el plafó
que parla de la ruta dels maquis al seu pas per la Vall
d’en Bas -i que ja forma part de la Xarxa d’Espais de Memòria-. «Té una important barreja entre uns paisatges
extraordinaris, que són els de la nostra comarca, però
que es poden caminar amb un sentit històrico-polític i
de record d’uns fets que malauradament han estat molt
oblidats», comenta Raül Valls, un dels portaveus de l’entitat.
El plafó de Can Trona compta amb un codi QR per emportar-vos el recorregut al mòbil. De Can Trona, partirem en direcció a Sant Miquel de Castelló, un mirador
històric i emblemàtic, a 955 metres d’altitud i una hora
i mitja de distància. Guies i guerrillers paraven a dormir
en aquest punt del recorregut. Aquest primer tram fins
a Sant Miquel és accessible per a tots els públics i una
bona opció per fer en família com a ruta finalista, anar i
tornar en poc més de tres hores. Un cop arribats, qui ho
vulgui pot seguir encarant el camí fins a Falgars, que ens
portarà 45 minuts més. Atureu-vos a contemplar-ne els
prats i el poble, un exemple de vila de muntanya. L’etapa
enfila després al Collet de Cabrera, a 1171 metres d’altitud, per un camí senyalitzat en fites de pedra fins al
Molí de la Faja. Del collet passarem a Sant Julià de Ca-
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Foto: Amical d'antics guerrillers de Catalunya

brera i, d’aquí, a un altre collet, el de Cal Vidrer. Un cop
en aquest punt, podeu mirar de tornar per les vostres
passes (ja haureu caminat durant quatre hores i escaig)
o anar a trobar l’històric Santuari de Puig-agut de Manlleu, caminant unes tres hores més. En aquest tram, tot
el recorregut està molt ben senyalitzat.
Com a curiositat, afegir que l’Amical d’Antics Guerrillers
està investigant per identificar el punt de suport que col·
laborava amb els guerrillers en aquest tram del camí.
Aquests punts eren cases amigues des d’on s’ajudava la
Resistència, aportant als seus membres aliments i informació valuosa. L’entitat sap que la casa havia de ser a
Joanetes, però encara no l’ha trobada. Qui sap si quan
emprengueu el camí ja l’hauran localitzat.

La ruta dels maquis Jove-Gros es pot
trobar a la pàgina web maquis.cat, en
l’apartat ‘Rutes Maquis’
S’hi pot consultar el temps de marxa de cada
etapa, els llocs de descans dels guerrilles durant el dia, fotografies i el relat del primer viatge
efectuat pel comunicta Josep Gros i el guia Francisco Pradal, extret del llibre ‘Abriendo caminos:
relatos de un guerrillero comunista español’.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
RUTA DELS MAQUIS PER LA VALL D’EN BAS
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
RUTA AMB EL GECA

Conèixer la Vall Fosca
EL GECA PROPOSA UNA RUTA CIRCULAR EN AQUEST PARATGE
SINGULAR DEL PALLARS JUSSÀ

La Vall Fosca, situada als Pirineus, al nord de la comarca del Pallars
Jussà, és un escenari on conviuen harmònicament l’aigua, la muntanya, la més variada vegetació i diferents espècies d’animals. El GECA
proposa per al 17 i 18 de juliol d’enguany una sortida de muntanya
circular amb un itinerari de 12,3 quilòmetres i un desnivell positiu de
1.330 m. La ruta pretén coronar dos cims de quasi 3.000 m: Montsent de Pallars (2.883 m) i el Montorroio (2.862 m). De fet, aquesta
sortida precedeix cada estiu la ruta dels 3.000 m. Per tant, segons
l’organització, serveix per entrenar i permet fer cims de prop de
3.000 m “tant o més significatius que un de 3.000 m”.
La jornada començarà a l’aparcament de la presa de Sallente, a 1772
m, que s’hi accedeix per la carretera L-503 i C-272, que puja pel poble de Senterada cap a l'embassament de Sallente. Una vegada a
dalt, es continuarà pel ben condicionat sender de la canal de Pígolo,
fent ziga-zagues fins a arribar al desviament de l'antic trenet, que es
fa servir per executar les obres hidràuliques de l'estany Gento. Fins
aquest desviament el camí és ben marcat i fressat, a partir d'aquí, ja
no es trobarà un camí clar, ni tampoc gaires fitades. Per seguir pujant, almenys en aquest primer tram, cal seguir al costat del torrent i
després girar a la dreta i seguir una clara línia de fitades fins al cim.
A dalt, només es trobarà un panorama fantàstic. Destaquen, entre
molts d'altres, els cims del Peguera i Subenuix, a més del massís
de Les Maladetas i dels Besiberris. El recorregut continuarà cap a
la Collada d'Entremonts (2698 m) i el cim del Montorroio (2862 m)
seguint tot el cordal que els uneix, passant pel cim de Montsent de
Pallars (2882 m). Una cresta fàcil, tret d'una petita grimpada als anomenats Crestells del Montorroio. Entre el cim de Montorroio al nord
i el Montsent al sud, hi comunica les valls Fosca i d'Àssua. Ara, caldrà
emprendre el camí al cim sud, una mica fressat entremig de la tartera amb algunes fites. Després de passar un replà ja es podrà veure.
El darrer tram és pedregós, però, amb fites, el camí resulta evident.
Per acabar d’arrodonir la ruta, caldrà baixar per la Collada de la
Coma d'Espós i, en lloc d'anar a buscar, directament, la Canal del
Pigolo des d'aquesta collada, s’anirà resseguint el torrent, i passant
al costat de les diferents basses de la Coma d'Espós fins a sortir a
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Foto: jordi130455.blogspot.com

RUTA
CIRCULAR PER LA VALL FOSCA

Distància 12.3 km

Durada 7 h 15'

Dificultat moderada

Desnivell 1330 m

l'estany Gento, i tornar a la Presa de Sallente pel camí del Trenet i la Canal del Pigolo.
Cal dir que la baixada per aquestes basses
es fa sense camí, i només es trobaran fites
puntuals, però amb les basses a la vista, no
hi haurà dificultats per baixar.

2
0
2
1
Les Colades de lava de Sant Joan les Fonts
25 de juliol i 15 d'agost a les 19.00
Punt de trobada: oficina de turisme de Sant Joan les
Fonts
Durada: 1h · Preu: Gratuït
Aforament limitat. Cal reserva prèvia a
promocio@santjoanlesfonts.cat
Arquitectures esculpides: la casa de Joan Sala, escultor
1 i 22 d'agost a les 19.00
Punt de trobada: davant el CAP de Sant Joan les Fonts
Durada: 1h · Preu: Gratuït
Aforament limitat. Cal reserva prèvia a
promocio@santjoanlesfonts.cat

turismesantjoanlesfonts.cat

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
LA BOTIGA AL CARRER D’OLOT

Els comerços desitgen
una Botiga al Carrer
“normal i corrent”
L'EDICIÓ DEL 2021 SE CELEBRARÀ
EL 27 I EL 28 D'AGOST

La pandèmia no va permetre que la població gaudís l’estiu passat d’un dels esdeveniments estrella de tot l’any:
la Botiga al Carrer. Una cinquantena d’establiments es
van reinventar amb una proposta nova: el Botiga a Botiga. Sense taules a l’exterior per tal d’evitar aglomeracions, es va poder participar en sortejos, que van incloure
diversos premis. En tot cas, l’Associació de Comerciants
d’Olot (ACO) sí que va aconseguir dur-la a terme durant el
març d’aquest 2021. Això sí, cada establiment únicament
va poder disposar d’una taula a l’exterior de la seva botiga i sense articles. De fet, les vendes es van haver de fer
a l’interior de cada comerç i només es va poder ocupar
el 30%. Com una fórmula per a impulsar el comerç local
i de proximitat, durant tota la setmana els comerços ja
van oferir els mateixos descomptes i rebaixes que es van
mostrar durant la Botiga al Carrer.
Aquesta acció també se celebrarà durant aquest estiu.
La tarda del divendres 27 i tot el dissabte 28 d’agost, la
capital garrotxina es vestirà de gala i els comerços podran aprofitar una de les jornades amb més vendes de
tot l’any. La dinamitzadora de l’ACO, Cristina Pursals, ha
desitjat que es pugui realitzar de forma “normal i corrent”. “Esperem que tots els establiments puguin posar
a fora les seves taules i els seus articles i que la gent pugui remenar i comprar tranquil·lament”, ha assegurat.
Paral·lelament col·laboraran amb el sector de l’hostaleria
per poder oferir menús i alguna activitat extra. Tot i això,
evidentment, el format d’enguany dependrà de l’evolució
de la situació sanitària i les restriccions impulsades per la
Generalitat de Catalunya.
De la mateixa manera, a l’establiment Tot Moda Maite i
Anna esperen que la gent pugui passejar tranquil·lament
i, sobretot, són partidaris de no configurar cap mena de
circuit. Asseguren que no voldrien tornar al Botiga a Botiga, que fa un any va servir per substituir la Botiga al Carrer, perquè és molt diferent, diuen. “A dins pots tenir la
nova col·lecció i a fora les rebaixes”, expliquen. Per altra
banda, el propietari del No-Res, Joan Jordana, ha assegurat que el format que va substituir l’acció estrella no els va
agradar i que aquest any seguiria amb el tradicional. “No
és la jornada amb més vendes, perquè la campanya de
Nadal marca l’any, però ajuda molt”, ha justificat. També
ha dit que no és partidari d’aplicar descomptes i rebaixes
durant tota la setmana de l’esdeveniment, perquè, així, la
Botiga al Carrer “perd la gràcia”. Aquest és el desig dels
comerciants en un dels dies més especials a la ciutat.
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REBAIXES
aprofita les

alma en pena
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
PROGRAMACIÓ D’ESTIU A OLOT TV

Aquest estiu torna el
Caminant per la
Garrotxa a Olot TV
AMB MOTIU DE LA REEDICIÓ DEL LLIBRE
‘CAMINANT PER L’ALTA GARROTXA’, LA CADENA
DE LA GARROTXA RECUPERA ELS CAPÍTOLS DE
L’ACLAMADA SÈRIE, CADA DILLUNS A LES 21H

El polític i industrial Ramon Sala i Canadell i els seus
col·laboradors van realitzar una feina ingent de recopilació del saber popular de la Garrotxa i van difondre’l de manera rigorosa en un llibre memorable i un
programa emès a Olot Televisió que ha quedat per als
annals de la història. Amb motiu de la reedició de ‘Caminant per l’Alta Garrotxa’ sota el segell de l’editorial
Comanegra, Olot Televisió ha volgut sumar-se a la recuperació d’aquests valuosos documents i ha decidit
reemetre la sèrie ‘Caminant per la Garrotxa’ durant
els mesos d’estiu. La cita serà cada dilluns a les 9 del
vespre, amb reemissions cada el dimarts (més info a
www.olot.tv)
‘Caminant
per la Gar‘Caminant per la
rotxa’ és un
retrat de la
Garrotxa’ és un
riquesa natural,
pairetrat de la riquesa
satgística i
natural, paisatgística humana de
nostra coi humana de la nostra la
marca, una
aproximacomarca
ció a la terra
i a les persones que hi viuen. És també una descoberta al paisatge més pròxim que ens pot ser encara desconegut i,
sobretot, és un record a la figura de Ramon Sala, que
amb la seva saviesa i curiositat perenne, ens guia pels
amables pobles de la terra de la mala petja.

locals, ‘A la fresca’. L’espai, que s’emet de dilluns a divendres de 6 a 2/4 de 8 del vespre, amb reemissions
l’endemà a les 9 del matí, pivota cada dia des d’una
ubicació diferent i està basada en connexions en directe per mostrar-nos com els catalans passen l’estiu
de la desescalada als diferents punts del territori. A
la nostra comarca el programa s’emetrà des d’Olot i
Santa Pau.
Per la resta, Olot Televisió seguirà pendent que l’estiu
acabi tan bé com ha començat, esperant que les Festes del Tura tornin a la capital. Si la faràndula balla el
8 de setembre per celebrar la diada de la patrona, la
Televisió de la Garrotxa tornarà a ser a la Plaça Major
per portar els gegants, nans i cavallets a totes les llars
de la comarca.

La Garrotxa seguirà en directe per tot Catalunya a
través del programa ‘A la fresca’
Aquest estiu, Les Notícies d’Olot Televisió segueixen
prenent el pols a l’actualitat a la comarca, la Finestra
continua mostrant-nos la seva ànima, el MAC Exprés
no para d’acostar-nos la seva cultura i La banqueta
asseurà esportistes i clubs perquè expliquin com preveuen la pròxima temporada. La Garrotxa, a més, segueix ben representada a tot Catalunya a través del
nou programa de l’estiu de La Xarxa de televisions
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Foto: Diari de Girona

CONSELLS PER A UNA BONA SALUT BUCODENTAL AQUEST ESTIU

A L’ESTIU,

TOTA BOCA SOMRIU
Busca bons moments per somriure i fes-ho amb naturalitat
Arriba l’estiu, trenquem rutines i ens
relaxem. I és bo i necessari que ho fem,
però sense perdre mai de vista que la
boca no fa vacances.

P ER MANTENIR LES D ENTS
I G ENIVES SALUD ABLES :

Emporta’t un kit de viatge dental amb
raspall, pasta, fil dental, col·lutori i protector
labial.
Hidrata’t adequadament. La calor pot provocar una disminució de la producció de saliva,
i alhora, un augment del risc de càries i de
malalties gingivals.
Evita còctels ensucrats i les begudes carbonatades amb àcids que erosionin l’esmalt
dental.
Tria fruites menys àcides. Sempre que
puguis, decanta't per meló, síndria, poma,
plàtan o pera en comptes de fruits vermells,
pinya, taronja o aranja. En cas d'ingerir-ne,
assegura't esbandir la boca immediatament
després per a limitar la quantitat d'àcid que
entra a les teves dents.

Estalvia sucres innecessaris.

Opta per gelats amb baix contingut de sucre
i evita afegits com el caramel i els xarops.
Avança feina i no programis la revisió dental
per al final d’agost, just abans de tornar-hi.
Perquè no hi ha res més molest que un mal de
queixal inesperat en plenes vacances.

I sobretot, revisa l’estat de la teva boca.

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

