
El Nadal del 2021 s’assembla més a com 
l’hem recordat sempre. Entitats i munici-
pis l’encaren amb il·lusions renovades, 
omplint aquestes dates d’activitats 
nadalenques, motius per retrobar amics 
i familiars.

VIU torna a ser al costat dels garrotxins 
com a publicació indispensable, amb les 
activitats destacades i els seus protago-
nistes, per no perdre’s cap oportunitat 
de celebrar el Nadal a la Garrotxa.

el Nadal a la Garrotxa

Núm. 15 gratuït
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TORNA EL NADAL

El Nadal del 2021 està cridat a ser el de la represa en 
molts sentits, sense oblidar tot el que hem passat i tot 
el que encara passarem. Haurem de seguir obrant amb 
prudència, respecte vers el proïsme i solidaritat -més que 
mai-, però les escenes nadalenques d’enguany se’ns pre-
sentaran d’una manera més reconeixible a aquelles que 
recordàvem. El retrobament amb els familiars serà més 
autèntic i més pròxim. Al carrer hi haurà més activitat i 
l’agenda tornarà a omplir-se d’esdeveniments d’aquells 
que fan Nadal. Als municipis tornarà la Cavalcada de Reis, 
la mòbil, la de tota la vida, i les recepcions de Ses Majes-
tats tornaran a ser les més semblants possibles a les de 
fins el 2019. Seran els Reis qui saludaran els nens i nenes, 
i no hauran de ser els nens i nenes qui amb les seves fa-
mílies hagin de fer cua per saludar-los.

Aquest 2021 torna el Nadal amb gairebé totes les seves 
lletres en majúscula, i un any més, VIU la Garrotxa torna a 
ser una publicació de referència per seguir i aprofundir en 
tots els actes que esperen fins al 6 de gener, des del Pont 
de la Puríssima, les Fires de Santa Llúcia i la de Sant Nico-
lau, a la Vall d’en Bas, l’especial arribada del Nadal a Arge-
laguer, els pessebres vivents i la Mostra de Pessebres, Els 
Pastorets, Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any, Any Nou i, per 
suposat, els campaments reials i la màgica Nit de Reis.

Aquest any també tornen les quines, i en aquest número 
podreu trobar una agenda per conèixer algunes de les 
moltes que es fan per recaptar fons per a les activitats de 
les entitats de la Garrotxa al llarg de l’any. En general, l’as-
sociacionisme garrotxí ha renovat la il·lusió per fer sentir 
als veïns que tot torna a ser com era abans. Les activitats 
nadalenques tornen a omplir els programes d’activitats 
dels municipis, i en algunes poblacions fins i tot s’ha vist 
eixamplat en alguns aspectes.

Al número de Nadal de VIU la Garrotxa també hi ha lloc 
per als grans esdeveniments culturals i esportius que se 
celebren en aquestes dates, el festival ElMini i les Sant 
Silvestres organitzades a diferents indrets, així com les 
activitats solidàries pròpies d’aquests dies assenyalats. 
Per suposat, hi trobareu entrevistes interessants a alguns 
dels protagonistes del Nadal a la comarca i l’agenda per 
no perdre’s cap activitat. VIU torna a ser una eina impres-
cindible per viure un Nadal que torna actiu a casa nostra.
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Gràcies al Privilegi que va signar el rei Pere III, IV d'Aragó, el 
1377 va néixer una de les fires històriques de la Garrotxa, 
la de Sant Nicolau del Mallol. Tot i els seus orígens medi-
evals, en els darrers anys l'Ajuntament de la Vall d'en Bas 
l'ha convertit en una jornada de reconeixement a l'essèn-
cia del municipi: la seva tradició rural. Dilluns 6 de desem-
bre, el turó de la vila torna a omplir-se de propostes per 
gaudir en família, com ara diferents mostres d'oficis antics, 
bestiar i el tradicional mercat d’artesans, sempre amb 
nous representants. 

En aquesta edició la comissió organitzadora ha decidit 
apostar per una major diversitat quant a la tipologia de 
productes que hi haurà a la fira, el caràcter rural d’aquesta 
i el foment de la sostenibilitat. De fet, el cartell l'ha disse-
nyat Anna Masó (@amasonica), biòloga però aficionada 
a la il·lustració, sota aquest mateix concepte de la natura 
com a art. 

Com cada any, a la fira també hi haurà la mostra d’oficis, la 
d’animals, el concurs de dibuix infantil, un taller de les àvies 
remeieres amb arrels i bulbs, l’activitat ‘Un dia a pagès’ a 
càrrec d’Arriant, l’actuació del conjunt musical Brunzit, un 
espectacle d’animació infantil del grup local Alma i la Mar 
de Contes i un taller de cultiu de bolets de soca a càrrec de 
Fungi Girona. Un any més, els establiments del municipi 
també se sumen a la fira amb menús especials i l'Associ-
ació de Turisme ha organitzat la rifa d'una panera de pro-
ductes i serveis de la vall.

Com a novetat enguany, l’espectacle de clausura serà ‘Dan-
ses de muntanya’ de l’Esbart Marboleny, que substituirà el 
mapping. També hi haurà la tradicional cercavila i el ball de 
la Bruixa del Mallol. 

Torna la Fira de Sant 
Nicolau més rural i amb 
aires de bruixeria 

L’OLOTINA CLÀUDIA PUJOL, DIRECTORA DE ‘SÀPIENS’, 
PRONUNCIARÀ EL PREGÓ 

PROJECTES I SOLUCIONS
TÈCNIQUES PER A TOT

TIPUS DE TANCAMENTS

PORTES CORREDERES FINESTRES I FINESTRALS TANCAMENTS PORTES

C/ Alba Rosa, 35 · OLOT (al costat del Gros Mercat) · Tel. 972 27 11 36 · www.lamiplac.com · info@lamiplac.com

complim 30 anysAquest 2021

Bones Festes

El pregó de la Fira de Sant Nicolau anirà a càrrec de l'oloti-
na Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpiens. L’Ajunta-
ment l’ha escollit en motiu de la campanya que van enge-
gar el passat mes de març, ‘No eren bruixes, eren dones’. 
En aquesta campanya es va voler recopilar tot el que se 
sap de la cacera de bruixes a Catalunya, com van ser les 
seves vides i els seus judicis.  En aquesta investigació en 
destaca la publicació de la llista més completa de dones 
acusades per bruixeria que s’ha fet mai al nostre país, un 
llistat amb més de 700 noms i breus biografies que es pot 
consultar al portal web de la campanya (www.sapiens.cat/
noerenbruixes) amb un mapa interactiu. 

Estruga Maigarda, la bruixa del Mallol
L’Estruga Maigarda, va existir realment i estava casada 
amb Bernat de Bellsolà, una de les nissagues benestants al 
Mallol medieval. L’Estruga va ser titllada i acusada de brui-
xeria, fet que va motivar un procés que va tenir lloc a la 
Cúria de Bas entre l’1 i el 3 d’agost de 1373, on fou acusada 
d’exercir la bruixeria des de feia 14 anys. 



Empresa habilitada i especialitzada en el disseny, desenvolupament, legalització i manteniment d’ins-
tal·lacions elèctriques d’Alta i Baixa Tensió, tant en l’àmbit industrial com domèstic, així també en la 
realització de projectes d’automatització industrial , i en el disseny i muntatge de quadres elèctrics. 

A MÉS, PROPORCIONEM UN SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT 24H EN CAS D’AVERIA.

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

Us desitgem unes Bones Festes

Centre de Bronzejat i Estètica

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

CENTRE D’ESTÈTICA. DISPOSEM DE CABINES DE SOLÀRIUM
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La diada de Santa Llúcia és considerada tradicionalment 
la data d'inici de les festes nadalenques, i a Sant Feliu de 
Pallerols té un significat més especial. La Fira de Santa 
Llúcia de Sant Feliu es reprèn aquest 2021 després que 
l’any passat s’hagués d’adaptar a les mesures sanitàries. 
Enguany, el bestiar tornarà a ser el protagonista al Firal 
amb la tradicional i centenària fira. També hi haurà un 
mercat d’artesania i de productes de proximitat, i la fira 
de maquinària agrícola. 

Seguint la iniciativa del jovent de la Comissió de Festes, 
es farà la segona edició de l’”On Caga la Vaca?”, un sor-
teig on les vaques són les que reparteixen la sort entre 
els participants.

El tast gastronòmic es transforma, i des de l’organització 
proposen degustar una escudella barrejada de pagès 
que ben segur farà les delícies dels assistents. 

La mostra es transforma en camí
L’any 2020 va ser un any de canvis, de repensar i readap-
tar actes. Un d’aquests va ser la Mostra de Pessebres, 
que es feia habitualment de manera estàtica a la Capella 
del Roser. Per tal de complir amb totes les mesures sa-
nitàries vigents, la mostra va transformar-se en camí. La 
proposta girava entorn d’un recorregut pel poble amb 
creacions pessebrístiques fetes en aparadors d’antigues 
botiges i llocs emblemàtics. La bona acollida d’aquesta 
transformació ha fet que l’organització n’hagi impulsat 
una nova edició per a aquest 2021.

L’itinerari oferirà enguany una trentena d’instal·lacions, 
totes de la mà de gent del poble, que es podran visitar 
del 18 de desembre al 9 de gener. 

Aquest any el punt d’Informació i també l’inici de la ruta 
serà la Capella del Roser, al Firal, on també es podran 
comprar petits detalls nadalencs fets manualment per 
santfeliuencs i santfeliuenques per col·laborar amb la 
Marató, dedicada a les malalties mentals.

Torna la 
Fira de Santa Llúcia a 
Sant Feliu de Pallerols 
LA MOSTRA DE PESSEBRES ES CAPGIRA

La inauguració del Camí de Pessebres, el 18 de 
desembre, comptarà amb un recorregut per les 
diferents instal·lacions amb l’acompanyament 
del Cor de cambra femení Fructus Temporis 
d’Olot, que cantarà diverses nadales tot recor-
rent els llocs més emblemàtics d’aquest camí.
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Ja fa alguns anys que el Nadal a Argelaguer no seria el 
mateix sense la Baixada de falles de l’Ermita del Guilar al 
poble. Antigament la tradició es duia a terme per rebre 
els Reis Mags de l’Orient. El poble ajunta aquesta tradi-
ció amb una altra: la de l’Home Escorça. Segons algunes 
fonts, pels volts de Nadal a la Garrotxa apareixia un per-
sonatge vestit molt similar a un ós, i a Argelaguer des 
de fa un temps se l’ha tornat a veure. Aquest acte tindrà 
lloc la nit del dimarts 21 de desembre a partir de les 21h.
Una festa major carregada d’activitats

Coincidint amb Sant Damas, el cap de setmana de l’11 i 
12 de desembre Argelaguer celebra la seva festa major. 
Dissabte al matí es durà a terme una passejada popular 
organitzada per l’AMPA de l’escola Montpalau i el Casal 
d’Avis Germandat de Sant Narcís. A les dotze del mig-
dia s’oferirà un espectacle de dansa a càrrec del grup 
Shalott a la plaça de Santa Anna i, tot seguit, s’obrirà la 
Capella de Santa Anna per veure l’exposició ‘Experiència 
i saviesa’, dels alumnes de cicle mitjà de l’escola del po-

Torna la Baixada de 
falles i l’Home Escorça a 
Argelaguer
ARGELAGUER CELEBRA AL DESEMBRE LA SEVA FESTA 
MAJOR AMB MÉS D’UNA DESENA D’ACTIVITATS

ACTIVITATS DE NADAL 
LES PLANES D'HOSTOLES
DESEMBRE
Durant el mes de desembre, tots els dissabtes i diumen-
ges de 16 h a 18 h Exposició de pessebres a la Parròquia 
de Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles.

Diumenge 7 a les 12.00 h
BALCOncert amb Flux a la plaça u d'octubre.
Divendres 10 a les 16.30 h
Venta de manualitats a l'escola Sant Cristòfol per recollir 
fons per la Marató de TV3.
Diumenge 12 a les 8.00 h
Sortida a Sant Pere Sacosta per portar el pessebre. 
Sortida des de la Plaça Nova. Ho organitza: GELPH
Divendres 17 a les 19.00 h
Club de lectura a la Biblioteca Maria de Jonquers per 
comentar l'obra Sunset park de Paul Auster.
Dissabte 18 de desembre a les 18.00 h
42è Concert de Nadal a càrrec de la Coral Retorn 
Planenc amb els solistes d el'Orquestra Barroca de 
Barcelona.
Dimecres 22 a les 19.30h
Festival de Nadal de l'Escola Sant Cristòfol a la sala 
polivalent. Pastorets Nyerros amb actuacions de tots els 
grups de l'escola. Servei d'entrepans i beguda ai venda 
del calendari.
Dijous 23
Arribada del pessebre i del gran Tió al barri del Jonquer. 
Dissabte 25 de 10 a 13.00 h
Sorteig extraordinari del Club d'Amics de la Ràdio de les 
Planes. Aconsegueix interessants premis per ser amic de 

la ràdio, i si encara no ho ets truca al 972 448 365. A les 
10.00 h rebuda de trucades i a les 13.00 h sortejos. Ho 
organitza: Ràdio les Planes.
Dissabte 25 a les 18.00 h
Quina a la sala polivalent. Ho organitza: CF les Planes. 
Diumenge 26 a les 18.00 h
Quina a la sala polivalent. Ho organitza: CF les Planes.
A partir del 27 de desembre els infants podran deixar 
les seves cartes a les bústies reials ubicades a la Plaça 
Nova o al Parc Nou la Parada del Jonquer. 

GENER
Diumenge 2 de gener de 11.00 h a 13.00 h
Visita i recollida de cartes del Carter Reial al parc de la 
Plaça Nova.
Diumenge 2, dilluns 3, dimarts 4 de 16.00 h a 20.00 h
Parc de Nadal infantil amb inflables, circuit de vehicles 
elèctrics, jocs de fusta i espectacle infantil.
Dimecres 5 de gener a les 17.00 h
Cavalcada de reis sortint del carrer de la Salut, passant 
per l'Av. Narcís Arnau i la Rambla fins arribar a la Plaça 
Nova. Ho organitza: Comissió d'activitats familiars.
Dilluns 6 de gener a partir de les 12.00 h
Sorteig del lot de l'Oient a  Ràdio les Planes. Aconse-
gueix i omple les butlletes grogues dels diferents 
establiments del poble i diposita'ls a la bústia de la ràdio 
abans del 5 de gener. Ho organitza: Ràdio les Planes.
Dijous 6 de gener a les 18.00 h
Quina a la sala polivalent. Ho organitza: CF les Planes.

* Aquestes activitats poden estar subjectes a canvis 
segons les mesures del Procicat, la pluja, o altres 
situacions que puguin sorgir. Consulteu la informació 
actualitzada a través dels canals oficials municipals o el 
web de l'Ajuntament de les Planes.

ble. A la tarda hi haurà jocs a la pista poliesportiva i al 
vespre, l’actuació de Möther Mine i Relat.

El diumenge al matí s’oferirà l’esmorzar popular al pave-
lló i a les 11h, missa cantada amb la Cobla Foment del 
Montgrí, seguit de la cercavila, el ball dels gegants i Bur-
rets i sardanes. A la tarda, tindrà lloc un taller d’escrip-
tura creativa amb Carme Caüm i al vespre, l’actuació del 
Quartet Melt al pavelló.

Amb l’arribada del nou any, el protagonisme serà per als 
Reis. El dia cinc de gener a partir de les 19h arribaran 
Melcior, Gaspar i Baltasar a la plaça de Sant Damas. 
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El 19 de desembre, i com ja és costum a Santa Pau, se 
celebrarà l'Aplec de Santa Llúcia. Enguany, però, l'esglé-
sia només acollirà l'eucaristia i no s'organitzarà cap més 
acte al voltant de la festivitat. La incertesa que provo-
quen les possibles mesures de precaució per la pandè-
mia han deixat aquesta data un punt descafeïnada, però 
els fidels podran assistir-hi igualment i celebrar, de ma-
nera adaptada, aquesta data tant assenyalada. El muni-

Santa Llúcia al cap i a la fi
SANTA PAU CELEBRARÀ SANTA LLÚCIA PERÒ NOMÉS 
AMB LA MISSA

cipi santapauenc ja va utilitzar aquesta fórmula el passat 
mes de novembre per Sant Martí. 

L’ermita de Santa Llúcia existeix des del segle XV i és un 
petit tresor de Santa Pau. Va estar afectada pels terra-
trèmols però tot i així va poder ser reconstruïda. Santa 
Llúcia de Trenteres és una església inclosa a l'Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Foto: Pep Sau
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El desembre del 2021, Santa Pau es va quedar sense pes-
sebre vivent, una històrica representació dins del nucli 
antic del municipi. L’escenari d'aquest pessebre és tradi-
cionalment el mateix poble, que s'omple de màgia amb 
l'ajuda de dos centenars de voluntaris i voluntàries que 
treballen incansablement perquè cada any més de dos 
milers de persones gaudeixin d'un recorregut  únic, d'una 
hora aproximadament, a través dels carrerons, les places, 
les voltes i els portals del centre històric santapauenc.

Malauradament, enguany no s'ha pogut reprendre l'es-
cenificació i s'optarà novament per la formula de l'any 
passat, quan el pessebre va estar present al poble tot i 
que de manera estàtica, en una bona manera de mante-
nir viu l'esperit de la tradició mentre duri el tràngol de la 
pandèmia.

Carme Salvador, de l'Associació d'Amics del Pessebre de 
Santa Pau, explica que "aquest any tornarem a muntar 

Santa Pau prorroga el 
compàs d'espera

SANTA PAU ESPERARÀ A L'ANY 2022 PER TORNAR A 
ORGANITZAR EL PESSEBRE VIVENT I ESCENIFICARÀ 
NOVAMENT UN PESSEBRE ESTÀTIC

una escenificació permanent darrera l'absis de l'església, 
en un parell de feixes que hi ha. Mitjançant unes figures 
estàtiques fetes de roba, escenificarem un petit pessebre. 
Esperem que les coses vagin millor i el proper any pu-
guem tornar a escenificar-ho com sempre".

Un dels avantatges del format d’enguany és que es pror-
roga en el temps i es pot veure durant moltes setmanes. 
Serà visible des del 5 de desembre fins la Candelera, el 
febrer del 2022.
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Aquest Nadal, l’estrella més gran del món tornarà a bri-
llar en el cel de la Vall d’en Bas i a Joanetes recuperen 
l’habitual Pessebre Vivent, després d’un any en què els 
visitants l’havien de veure des d’un vehicle organitzat. 
L’associació que el fa possible, però, sempre té idees no-
ves, i aquest Nadal també han pensat en una fórmula 
ben original per descobrir-hi les escenes del pessebre. 
L’entitat ha encarregat a un equip de professionals de la 
llum la construcció d’un túnel del temps, amagat entre 
la vegetació per qui el miri des de fora i amb un gran 
desplegament de llum i color quan es recorri per dins. 
Cal que estiguin atents per si arriben a veure l’estrella de 
Nadal. Els visitants podran identificar les diferents esta-
cions de l’any quan recorrin el passatge, que els condui-
rà fins al Nadal que es vivia a Joanetes ara fa un segle. De 
l’ambientació del poble en aquella època s’encarregaran 
els centenars de voluntaris del pessebre vivent, que no-
vament trauran per lluir els oficis, les eines i els vestits 
propis del moment, conformant un típic pessebre català 
humà que portarà els visitants fins al Naixement.

Una altra novetat destacada del Pessebre Vivent de Jo-
anetes aquest 2021 serà el recorregut, que resseguirà 
el marge dret del camí cap a l’església, amb les escenes 
habituals del muntatge, més d’una quarantena, tot i que 
més properes les unes a les altres aquesta ocasió, per 
tal que l’espectador no deixi de sorprendre’s amb els di-
ferents muntatges que se li presentaran, preparats amb 
tota mena de detalls.

El Pessebre Vivent de Joanetes és un esdeveniment de 
rècord que cada any implica més persones que el nom-
bre d’habitants del petit poble que l’acull. Enguany s’ha 
programat el 25 de Nadal a partir de les 19h. També 
s’obrirà al públic una hora abans, a les 18h, en la Diada 
de Sant Esteve, l’1 i 2 de gener.

Un túnel del temps fins 
al Nadal de fa 100 anys

L’ASSOCIACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DE JOANETES 
RECUPERA LES ESCENES CONVENCIONALS AMB UN 
NOU RECORREGUT
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XXIX MOSTRA DE PESSEBRES A OLOT
Seus: PATI INTERIOR EDIFICI DE L'HOSPICI

CAN TRINCHERIA
MUSEU DELS SANTS

CLAUSTRES DE L'ESCOLA D'ARTS

ACTIVITATS DE NADAL, ENTORN DEL PESSEBRE
Als migdies de dissabtes, diumenges i festius EL VERMUT NADALENC al Firal

DANSES I CANÇONS NADALENQUES DE LA GARROTXA
PREGÓ-MISSATGE NADALENC a càrrec dels personatges dels Pastorets

FESTA DEL PESSEBRISTA
LA NIT DEL PESSEBRE; VETLLADA POÈTICO-MUSICAL

ELS PERSONATGES POPULARS DE LES FESTES DE NADAL
FESTA DE CLOENDA

CONVOCATORIES I CONCURSOS:
A OLOT I LA GARROTXA

L'ART EN EL MUNTATGE DEL PESSEBRE I ELS SEUS PERSONATGES
A LES ESCOLES, INSTITUTS, CENTRES INFANTILS I PARVULARIS

A LES ENTITATS, GREMIS I ASSOCIACIONS
A LES INSTITUCIONS I CENTRES DEPENENTS

A LES LLARS PARTICULARS (categories INFANTIL, JUVENIL I FAMILIAR)
PINTA, RETALLA I FES EL MUNTATGE DEL RETALLABLE 2021

OBERT A TOTHOM
A INSTAGRAM: IMATGES DEL MUNTATGE DEL TEU PESSEBRE

ALS FIGURAIRES: EL PERSONATGE DEL PESSEBRE 2022: EL PASTOR I LES OVELLES
BANDEROLA

SEGUEIX UN CAMI DE PESSEBRES
LOGO MOSTRA

Diverses seus als BARRIS D'OLOT i POBLES DE LA GARROTXA

FESTIVAL DE NADAL
De l'1 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 a Olot i comarca

CONCERTS MUSICALS I DE CANT CORAL
CANTADES I CERCAVILES

REPRESENTACIONS D'ELS PASTORETS
PESSEBRES VIVENTS

ELS PERSONATGES POPULARS I LA FARÀNDULA NADALENCA
FIRES I MERCATS DE NADAL

CONTES NADALENCS I LA CAGADA DEL TIÓ

MOSTRA DE PESSEBRES D'OLOT (a l'exterior)
EL SOLER (Rosselló)

A la sala municipal MARTIN VIVES i al CHATEAU CAVES NADAL-NAINAULT
BANYS D'ARLES-PALALDÀ (Vallespir)

dues plantes de l'Edifici del CASAL de PALALDÀ
CAMPDEVÀNOL (Ripollès)

Sala Mossèn Tort
BIENNAL DEL PESSEBRE CATALÀ DE LA FEDERACIO CATALANA DE PESSEBRISTES
Mostra Virtual: El diorama de LLUIS CARBONELL COLOM el 1959 a Can Batlló-Olot
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Nadal a Olot va estretament lligat als pessebres i, més 
concretament, a la ruta de Pessebres. Del 4 de desem-
bre al 9 de gener es podran veure diverses instal·la-
cions, com ja és tradicional a diferents espais de la 
ciutat. 

L’Hospici, seu del Museu de la Garrotxa, continuarà 
sent el lloc principal on es guarda la història del pes-
sebrisme olotí. De fet, al pati central s’hi podrà trobar 
el tradicional pessebre monumental de la ciutat; Da-
vid López en serà, un any més, l’artífex. En aquesta 
ocasió, proposa un muntatge molt estètic i visual amb 
les figures de gran format. Aquestes figures són patri-
moni de la ciutat  i van ser produïdes al taller El Arte 
Cristiano, el primer taller d’imatgeria religiosa d’Olot. 

I tot i que a la Casa Museu Can Trincheria hi podem 

Olot s’omple de 
pessebres tradicionals 
i contemporanis 
FINS AL 9 DE GENER ES PODRAN VISITAR ELS 
MUNTATGES AL PATI DE L’HOSPICI, AL MUSEU DELS 
SANTS, AL CLAUSTRE DEL CARME, CAN TRINCHERIA 
I LA BIBLIOTECA 

trobar un pessebre tot l’any, iniciat per Ignasi de Trinc-
heria i datat de les darreries del segle XVIII, Teresa 
Muela presenta un pessebre popular amb les figures 
del fons dels Museus d’Olot. 

Al Claustre del Carme es mostrarà el pessebre més 
contemporani. Els alumnes de segon curs del Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Decoració i del Cicle 
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Formatiu de Grau Superior d’Escultura Aplicada a l’Es-
pectacle s’han encarregat enguany del muntatge. 

La Biblioteca Marià Vayreda serà també parada 
d’aquesta ruta de pessebres. Els alumnes de l’aula de 
Ceràmica de l’Escola Municipal d’Expressió presenten 
Conte d’hivern, un treball col·lectiu en reconeixement 
a la il·lustradora anglesa Jill Barklem. 

El Museu dels Sants proposa una mostra de l’escul-
tor barceloní Ramon Amadeu, considerat el figurista 
català més antic que es documenta, al 1794. Va estar 
estretament relacionat amb la capital garrotxina,  ja 
que va treballar-hi en diferents ocasions i a més va 
residir durant cinc anys a la ciutat, a casa de la familia 
Bolós, fugint de la repressió napoleònica de la capital 
catalana.
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Taller de planxa i pintura

C. França, 128  ·  972 27 42 27

www,autopintat.cat · taller@autopintatolot.cat · Instagram: autopintat_olot

Obert tot el dia, no tanquem el migdia

Vehicles de substitució gratuïts

Gestionem amb l’assegurança danys per causes 
meteorològiques (pedregades i altres sinistres)

Fa ja anys que realitzes el pessebre 
monumental de la ciutat. Què su-
posa per a tu aquest fet?
El faig des del 2003, que aviat és 
dit. Per a mi suposa un repte nou 
cada any, ja que els elements i els 
espais són els mateixos, però in-
tento crear escenes diferents cada 
Nadal per sorprendre el visitant.

En termes generals, en què t’ins-
pires?
Quan realitzo escenes més clàssi-
ques m’inspiro en el món rural, des 
dels oficis antics a llocs o espais de 
pagès, com el pessebre que vaig 
crear el 2019. Si realitzo muntatges 
més actuals, li dono molta impor-
tància a l’estètica i que visualment 
siguin bonics, dolços, màgics, etc. 
Intento transmetre l’essència del 
Nadal i un missatge de record.

Quants anys fa que et dedi-
ques al pessebrisme? D’on et ve 
aquesta afició?
Fa que m’hi dedico una colla d’an-
ys. El 1997 va ser el primer que 
vaig començar a crear estructures 
i composicions. L’afició em ve des 
de ben petitó. A casa fèiem pesse-
bres grans –no com el monumen-
tal, però sí que ocupava pràctica-
ment una habitació de casa-. Cada 
any els demanava als pares una 
mica més d’espai, i avui en dia tinc 
el pati de l’Hospici tot per a mi.

“Cada Nadal els hi demanava als pares una 
mica més d’espai per fer el pessebre i avui 
en dia tinc tot el pati de l’Hospici per mi sol” 

David López,  
artífex del pessebre 
monumental de 
la ciutat 

Fer un pessebre de grans dimen-
sions és més o menys complicat 
que fer-ne un de mida petita?
Cadascun té les seves coses. Als peti-
tons he de reproduir peces de mida 
petita i en canvi en els monumentals 
només he d’aconseguir els elements. 
Penso que és més complicat fer-ne 
un de gros, però bàsicament és pel 
muntatge. Portar grues, camions i 
quilos i quilos de coses, etc.   

Com veus el futur del pessebris-
me? Creus que hi ha relleu gene-
racional?
Aquesta és una pregunta delicada. 
Penso que aquí a la Garrotxa no te-
nim relleu generacional, només cal 
veure que a la majoria d’exposicions 
de pessebres els hem de portar de 
fora. No veig al jovent interessat en 
el pessebrisme. M’agradaria que 
aquesta tendència canviés, però ho 
veig una mica difícil. Bàsicament, 
fem el pessebre quan som petits 
amb els nostres pares, i quan ja ens 
fem grans, deixem de fer-ho fins que 
no tenim mainada petita.  Aquesta 
penso que és la roda.

Ens expliques una mica més en 
detall el pessebre de la ciutat 
d’aquest Nadal?
El pessebre d’aquest any li posem 
el títol ‘Llum’. És un muntatge molt 
estètic i visual que consta de cinc ci-
lindres il·luminats i de diferents mi-

des al mig del pati, que s’enlairen i 
s’endinsen en la foscor de nit. Les 
intensitats de la llum són diferents 
segons les escenes del pessebre. 
El títol el relacionem amb el mo-
ment actual, comparant i jugant 
amb la llum que hi havia en el mo-
ment en què neix Jesús i ara que 
podríem dir que veiem la llum al 
final de la situació actual. Jo acon-
sellaria veure el pessebre de nit 
perquè els efectes de dia no són 
els mateixos.
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D’on et ve l’afició de fer pessebres?
Visitant una exposició de diorames 
(pessebres dins d’una caixa) em 
vaig emocionar de la represen-
tació plàstica tan real al paisatge 
natural i rural, i em vaig preguntar 
com era possible crear un efecte 
així. A partir d’aquí vaig començar 
a fer Pessebre a l’Escola de Pesse-
brisme d’Olot.

Què és per a tu compartir espai 
o ‘sostre’ amb el pessebre de Can 
Trincheria?
És un honor construir un pessebre 
en un lloc tan emblemàtic com és 
la casa de Can Trincheria, conegu-
da en part pel seu monumental i 
curiós pessebre.

Què és un pessebre d’estil fami-
liar de sobretaula?
És un pessebre amb elements que 
es troben majoritàriament a la na-
tura, muntat sobre una taula en un 
lloc ben visible. En la construcció 
del qual hi participa tota la família.
En què t’inspires per a la creació 
dels teus pessebres? Solen tenir 
els mateixos elements. Com ho fas 
perquè no sigui sempre el mateix?
El paisatge és la principal d’un pes-
sebre. Busco en la seva construcció 
el màxim de realitat possible d’un 
paisatge i un entorn rural. La natura 
ens ofereix un sense fi de models, 
només cal procurar copiar-los.

La màxima d’un pessebre és sem-
pre la representació religiosa?
En la construcció d’un pessebre no 
hi ha normes, però partim del 
fet del Naixement de Jesús, que 

“La natura ens ofereix un sense fi de 
models, només cal procurar copiar-los”

Teresa Muela,  
autora del pessebre 
de Can Trincheria 

és una escena religiosa. També és 
alegria, pau, amor, i també senzi-
llesa, pobresa i sofriment. Tot ple-
gat es pot representar de moltes 
maneres, per devoció, per afició, 
art, etc.

Com veus el futur del pessebris-
me? Hi ha relleu generacional?
Els grans mestres pessebristes ja 
fa temps que no hi són o bé ja no 
fan pessebres. Construir un gran 
pessebre no és fàcil, requereix 
d’uns coneixements i d’una tècnica 
molt importants. És una manifes-
tació d’art i s’han d’emprar moltes 
hores. Des del meu punt de vista, 
ara mateix, no hi ha relleu gene-
racional tal com jo entenc el pes-
sebre.  

Ens expliques una mica el pes-
sebre que podrem veure a Can 
Trincheria aquest Nadal?
És un pessebre popular, construït 

sobre una taula rectangular de 
3 metres per 1,50 i obert als 
quatre costats perquè es pugui 
veure des de tots els angles. En 
aquest pessebre s’hi represen-
ten els tres Reis travessant uns 
aiguamolls i la cova al bosc amb 
el naixement. Al fons hi trobem 
una petita masia amb paller, 
un paisatge de muntanyes i un 
poble. És un pessebre construït 
amb suro, el qual per la seva ru-
gositat dona aparença de reali-
tat a les muntanyes, i elements 
naturals com pedres, troncs, 
branques, arrels, etc. Per fixar-
ho he fet servir silicona i pasta 
feta amb guix i cola, arpillera 
i vidre per representar l’aigua, 
roba, fang per a les teules –que 
estan fetes d’una en una- i un 
acabat amb pintura a l’oli. Els 
elements són les figures i els ob-
jectes típics d’un pessebre tradi-
cional.
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La celebració dels 10 anys de ElMini s'ha fet esperar, 
però finalment tindrà tots els honors un any més tard 
del previst, del 3 al 8 de desembre. El festival de músi-
ca independent d'Olot, impulsat per La Química, s'ha 
arribat a suspendre dues vegades: una al març, per 
l'esclat de la pandèmia, i l'altra al desembre, perquè 
les restriccions d'aforament el feien inviable. Final-
ment, un any després de l'aniversari, el festival torna 
amb forces renovades i la mateixa estima per la músi-
ca amb què va començar fa una dècada. 

La programació recupera alguns dels noms del cartell 
de concerts que havia preparat el 2020 - dels quals 
només va poder celebrar el de Damià Arròs i la banda 
a part- i també compta amb noves incorporacions. 

El tret de sortida serà el divendres 3 de desembre 
amb una nit de rock i blues amb els artistes més inter-
nacionals del cartell, a la sala El Torín: el compositor 
anglès Adam Giles Levy i l'australià Steve Smith. Dis-
sabte passaran per la sala Kàfkia i els barcelonins The 
Tiki Phantoms, que signen versions amb un estil propi 
que combina el rock, l'spaghetti western o el surf clàs-
sic. Diumenge serà el torn de la banda BigBlack Rhino, 
precedida del madrileny St Woods, artista indie ma-
drileny que acaba de publicar el seu àlbum de debut. 

En ple pont del desembre, el dimarts 7 al vespre, tor-
narà a Olot un dels artistes que més vegades ha actuat 
al festival, Joan Colomo. Ho farà amb les seves millors 
gales, banda sencera i el nou 'Disc trist' sota el braç.  

L'Orfeó Popular Olotí acollirà les actuacions dels 'Con-
certs d'Estar per casa', els emblemàtics concerts en 
menjadors olotins, que encara no tornen a la ubica-
ció original per prevenció del covid. Hi actuaran Eric 
Fuentes i Jordi Serradell, la valenciana Clara Andrés i 

Finalment, ElMini

EL FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT D’OLOT 
PROGRAMA AQUEST DESEMBRE L’EDICIÓ DEL 10È 
ANIVERSARI DESPRÉS DE DOS AJORNAMENTS
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Alba Carmona i els tancaran dos músics del territori, 
Roger Usart i Massa, que presentaran els seus últims 
treballs. 

El Mini acomiadarà la desena edició amb una propos-
ta programada conjuntament amb Olot Cultura, For-
tuna de Clara Poch i Marçal Calvet, resultat d'un gir 
artístic amb nous llenguatges d'expressió. 

Com es diu en aquestes circumstàncies, els organit-
zadors confien que la tercera sigui la bona, i que Olot 
pugui celebrar que el seu festival de música ja no cap 
en una butxaca i s'ha convertit en un escenari de refe-
rència per la música emergent. 

El detall de la programació i la venda d'entrades i abo-
naments s'ha centralitzat al web www.elmini.net. 
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Enguany la Fira del Pessebre d’Olot compta amb dues 
activitats familiars: una carpa on cada dia de hi haurà ac-
tivitats i tallers per a totes les edats, i dues instal·lacions 
que durant dos dies (4 i 5 de desembre) s'habilitaran al 
passeig de la Muralla per passar una bona estona en fa-
mília. Es tracta d'un escape caravana i d'uns teatrets per 
poder manipular i explicar-hi les millors històries. 

Una fira de mercats
La Fira del Pessebre comptarà amb diversos mercats de 
diferent tipologia. Amb la campanya del 'Nadal KM0' es 
vol incentivar les compres a la comarca. Tots els produc-
tors de la Garrotxa estaran en un mateix espai, la Plaça 
Major. També es podrà visitar el Mercat d'Artesans Pes-
sebristes amb una mostra i venda de figures de pesse-
bre artesanes a la Plaça Doctor Ferrer. Un altre mercat, 
el de Nadal, s'instal·larà a la plaça Pia Almoina i carrers 
adjacents. Del carrer Major a la plaça del Carme es po-
drà visitar el mercat de l'Artesania.

Totes les activitats del programa, des del dia 4 fins al dia 
7, són gratuïtes. 

La Fira del Pessebre 
d’Olot obre pas al Nadal 

ENGUANY ES DIVIDIRÀ EN DIFERENTS TIPUS 
D'ACTIVITATS QUE ES REPARTIRAN EN QUATRE DIES

AGENDA DE LA FIRA DEL PESSEBRE

DISSABTE 4 DE DESEMBRE 
De 18 a 20h
Nadales itinerants amb el Quartet Mèlt Centre ciutat

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE
A les 17.30
ActNadales en Swing Pati antic Hospital
De 18 a 20h
Nadales itinerants amb el Quartet Mèlt Centre de la 
ciutat
A les 18.30
Double Chick Plaça de l'Àngel
A les 19.30
BKT Brass Band Plaça del Mig
 
DILLUNS 6 DE DESEMBRE
A les 17h
Cercavila i ball del gegantó tió. De Sant Esteve a la pl. del 
Carme
A les 17.30
Men in Swing Pati antic Hospital
 A les 18.30
Nadales en Swing Plaça del Mig
 
DIMARTS 7 DE DESEMBRE
A les 17h
Men in Swing Pati antic Hospital
A les 17.45
Bluebell Duet Plaça de l'Àngel
A les 18.30
Nadales amb SUS4 Plaça del Mig



ENDREÇAT

PASTISSERIA

El Panettone,
fa Nadal!

Fornjaume@gmail.com
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Bones 
Festes 
i feliç

La Universitat de Vic – 
Universitat Central 
de Catalunya us desitja 
bones festes i feliç 2022

La Universidad de Vic – 
Universidad Central 
de Cataluña os desea 
felices fiestas y 
próspero año 2022

L’Université de Vic – 
Université Centrale 
de Catalogne vous 
souhaite de joyeuses 
fêtes et une bonne 
année 2022

Season’s greetings and 
good wishes for 2022 
from the University of 
Vic – Central University 
of Catalonia

La pastisseria Ferrer Xocolata i Olot Televisió enge-
guen una nova edició de la campanya solidària del 
Torró Amic aquest Nadal. Enguany, anirà dedicada a 
la salut mental. Segons diversos estudis, una de cada 
quatre persones en patirà alguna al llarg de la seva 
vida.

El Torró Amic ha creat una aliança amb l’associació El 
Paraigua, que es dedica a divulgar les malalties men-
tals i a donar suport als familiars i als afectats, per 
ajudar l’entitat a impulsar diferents iniciatives enca-
rades a fer arribar aquesta informació a la societat 
garrotxina. 

Les dues empreses impulsores, Ferrer Xocolata i 
Olot Televisió, consideren essencial que les persones 
coneguin la gran varitetat de transtorns mentals i les 
manifestacions que presenten. Moltes vegades molts 

El Torró Amic posa 
l’accent a la salut mental

ELS BENEFICIS D’AQUESTA QUARTA EDICIÓ, QUE 
PROMOUEN FERRER XOCOLATA I OLOT TELEVISIÓ, 
ANIRAN DESTINATS A DIFERENTS ACCIONS DE DI-
VULGACIÓ DE LES MALALTIES MENTALS

casos passen desapercebuts i sovint no està clar com 
apareixen, com evolucionen i el pronòstic que acaben 
tenint. El preu, com els altres anys, és de 15 euros, un 
terç dels quals van destinats al projecte.

Pel que fa a la part més dolça del projecte, el Torró 
Amic, continuarà sent com els altres anys: una tru-
fa amb xocolata negra i amb una reproducció, tam-
bé amb xocolata, del logotip que identifica l’entitat 
d’aquest any.

El Torró Amic es posarà a la venda a partir del dissabte 
27 de novembre a Ferrer Xocolata fins al dia de Reis, 
allargant el termini respecte de les primeres edicions. 
En aquesta ocasió, no hi haurà un nombre limitat de 
torrons, sinó que se’n produiran tants com exigeixi la 
demanda per tal d’assolir la màxima recaptació.

Un recorregut dolç i solidari
Amb aquesta ja són quatre les iniciatives que ha finan-
çat el projecte ‘Torró Amic’, impulsat per Olot Televisió 
i Ferrer Xocolata.

En la primera edició, el 2018, els beneficis es van des-
tinar a l’Associació Integra. Els diners van servir per 
renovar part del pati de l’Escola Joan XXIII d’Olot per 
aconseguir un espai més global i vivencial, i adaptar 
l’entorn a les necessitats dels alumnes.
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El 2019, la pràctica esportiva i el projecte social del 
Club Tennis Taula Olot va ser l’objectiu de la recapta-
ció. Amb els beneficis es van dotar alguns espais pú-
blics de la ciutat de taules de tennis per facilitar que 
tothom pogués practicar aquest esport i afavorir, així, 
la interrelació dels olotins de totes les edats i orígens.

Al 2020, els beneficis es van destinar a l’Hospital d’Olot 
i Comarcal de la Garrotxa. Els diners van servir per la 
creació d’un conte animat per a infants, ‘Avui operen 
la Mia’, amb l’objectiu de reduir l’ansietat i la por dels 
infants en el moment d’entrar a quiròfan, a més de 
resoldre les inquietuds que el procés quirúrgic els pot 
generar, tant a ells com als seus familiars.

El Torró Amic es va presentar en un acte organitzat per Ferrer Xocolata el 19 de novembre
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CARRER PERE LLOSAS 7 BX · OLOT · 972 03 91 52 · 679 287 047

30 anys 
d’experiència 
en el sector

Venda de peix de km0 amb peixos de la costa catalana, 
obtenint un compromís ferm amb els productes de proximitat

SERVEI A DOMICILI 
GRATUÏT

El SolidariSac és, a simple vista, una bossa de roba ta-
llada i cosida per persones voluntàries que conté nous 
de Crespià i porta una etiqueta amb el logotip de Cà-
ritas i un text lligada amb un llaç. Però, en realitat, el 
SolidariSac és molt més que això. Es tracta d'un clàssic 
del Nadal a la Garrotxa i un projecte solidari que per-
met recaptar fons per a Càritas. En els darrers anys 
ha funcionat d'allò més bé, arribant a milers de llars 
garrotxines.

El producte es distribueix principalment a empreses 
que l’ofereixen als seus treballadors i clients, en una 
panera nadalenca o, senzillament, com un regal soli-
dari per donar suport a l'entitat.

Un procés productiu de quilòmetre zero
El procediment d’elaboració del SolidariSac comença 
amb la compra de roba en algun magatzem a l’engròs. 
A continuació, es passa a la fase de tallar la roba amb 
la mida adequada. Mentrestant, es comencen també a 
cosir les bosses, s’imprimeixen les etiquetes, es com-

Sacs carregats 
de solidaritat nadalenca 

8È ANY DE LA CAMPANYA DEL SOLIDARISAC QUE 
DUU A TERME CÀRITAS GARROTXA

pra la cinta per lligar les bosses i es preparen les cai-
xes de cartró per envasar-les i distribuir-les. A primers 
de novembre es fan les gestions per confirmar les co-
mandes, es comencen a confeccionar els albarans i es 
fa la compra de nous a un pagès de l’Empordà. Amb 
les primeres comandes confirmades, comença la fase 
d’envasar les bosses, encaixar-les segons comandes i 
vincular-les amb els albarans. Finalment, els volunta-
ris fan la distribució de les comandes seguint les rutes 
que s’estableixen.

En el projecte hi participen una quarantena de per-
sones, la majoria, voluntaris i voluntàries de Càritas i 
altres persones que s’hi afegeixen puntualment, com 
per exemple joves del Servei Comunitari dels instituts 
o alumnes del projecte IFE d’Integra.

El preu de la bossa es manté estable enguany en cinc 
euros. El SolidariSac es ven, també, a particulars o fa-
mílies que obsequien els seus amics, familiars o co-
mensals, per exemple, amb motiu del sopar o el dinar 
de Nadal. L’any passat, Càritas va distribuir unes 4.000 
bosses. La previsió per a aquest any és la de mante-
nir aquesta quantitat. Càritas Garrotxa serà present 
al Mercat de Nadal d’Olot amb una parada a la plaça 
Major, on s’hi vendran bosses del SolidariSac, produc-
tes artesanals fets per voluntaris i voluntàries de Cà-
ritas, o bé altres persones, i altres productes aportats 
generosament per empreses de la comarca per tal de 
col·laborar amb Càritas.
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El 1880 es va representar per primera vegada al Cen-
tre Catòlic d'Olot, 'El nacimiento del Salvador o la re-
dención del esclavo' d'Antoni Molins i Ignasi Rubió. El 
2020 es complien 140 anys de l'estrena, però l'esclat 
de la pandèmia va impedir que els pastorets tornessin 
a l'escenari d'Els Catòlics i al Teatre Principal d'Olot. 
La secció dramàtica d'Els Catòlics reprèn la celebració 
de l'aniversari un any després, amb l'incansable Santi 
Jou al capdavant, director de l'obra i autor de l'últi-
ma adaptació del text dels pastorets. La versió actual, 
recuperada el 2019 després de 12 anys sense fer-se, 
manté les escenes en castellà, però compta amb un 
repartiment més reduït - només amb els protagonis-
tes- i narradors entre escenes, en català. 

"Els olotins hauríem d'estimar la 
música dels pastorets com la dels 
gegants"

Per a Jou, la qualitat de la música en directe és en 
gran valor d'aquesta adaptació dels pastorets. S'han 
conservat les vint cançons de la sarsuela original, que 
Albert Carbonell i Agustí Pedrico han adaptat en una 
versió per quintet de corda i quatre tonalitats de veu. 
De fet, Jou assegura que l'objectiu principal de la recu-
peració de l'obra és que la gent estimi la música d'Els 
Pastorets com estima la dels gegants, i entén la tradi-
ció d'anar a veure pastorets per Nadal, com "un acte 
de fe" tant si s'és creient, com si no. 

Enguany, concretament des de mitjans de setembre, 
els assajos s'han pogut fer d'una manera molt més 

Els Pastorets d'Olot: 
140 anys + 1  

LA SECCIÓ DRAMÀTICA D'ELS CATÒLICS CELEBRA-
RÀ, AMB UN ANY DE RETARD, EL 140È ANIVERSARI 
DE LA SARSUELA TRADICIONAL OLOTINA 

normalitzada que l'anterior. Els sis personatges prin-
cipals els interpreten Francesc Rubió, Cinta Sans, Toni 
Golet, Quim Vilalta, Ousmane Tambadou i Maria Costa 
- la primera dona que interpretarà el personatge del 
pastor més savi del grup - i Ferran Vallespir i Núria Sal-
vadó, en seran els narradors. Una altra de les novetats 
d'enguany la trobem en les escenes de dansa - el ball 
de dimonis i la guerra d'àngels i dimonis- que inter-
pretaran cinc ballarins de l'escola olotina Eva Durban. 
A la mitja part de l'obra, la secció dramàtica farà un 
homenatge a les persones que s'han implicat d'alguna 
manera en els pastorets d'Olot al llarg de la seva his-
tòria, amb imatges de la representació des del 1880 
fins a l'actualitat. Serà una petita mostra d'agraïment 
per tots aquells que han fet perdurar la tradició 140 
anys, més un. 

Els Pastorets dels Catòlics

26 de desembre 18h 
Teatre Pere Serrat d'Els Catòlics

2 de gener 18h 
Teatre Principal d'Olot 
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La majoria fa més d'una dècada que no pugen a l'es-
cenari, però encara se saben de memòria el paper que 
feien cada Nadal a Els Pastorets. Són olotins d'edats di-
verses -entre els 35 i els 60 anys- que s'han engrescat 
a recuperar la versió catalana de la representació a Els 
Catòlics, partint de la traducció de Joaquim Danés de la 
sarsuela ‘El nacimiento del salvador o la redención del 
esclavo’. En faran dues funcions, el dia de Nadal i el 27 
de desembre, al teatre d'Els Catòlics. 

Entre aquestes persones hi ha Mar Serrat, que va co-
mençar fent d'àngel quan era ben petita i ara dirigeix 
l'obra juntament amb Anna Ventolà. Elles interpreten 
els papers de Sant Gabriel i Sant Miquel respectiva-
ment, i Marta Rubió, Joan i Núria Matabosch, Jaume 
Bahí, Francesc Domínguez, Ramon Pijoan i Marta de la 
Barrera els acompanyen en el repartiment de perso-
natges principals. 

Segons expliquen els promotors, el seu objectiu no és 
altre que donar continuïtat a una tradició perduda des 

Impuls popular 
a Els Pastorets  

UN GRUP DE PERSONES VINCULADES ALS CATÒLICS 
RECUPEREN DELS PASTORETS D'OLOT EN CATALÀ I 
PER A TOTA LA FAMÍLIA

de feia 14 anys, amb un caire popular i familiar, oberta 
a tothom i per a tots els públics. La funció s'acosta a les 
dues hores repartides en dos actes. Com és tradició, a 
l'entreacte es donarà xocolata desfeta al públic. 

Pel que fa als aspectes formals de l'obra, els actors llui-
ran el vestuari original d’Els Catòlics, però s'ha actua-
litzat l'escenografia. També es recupera la música i la 
veu en directe, de la mà dels germans Tomàs Massana: 
Joan Tomàs al contrabaix, Alba Tomàs a l'acordió i veu 
i Eloi Tomàs a la flauta travessera i veu. 

Les ganes de mantenir la tradició sumen una nova re-
presentació d'Els Pastorets a l'agenda d'aquests dies, 
que confien que es mantingui en el temps. De fet, els 
seus promotors animen a les famílies que els vinguin 
a veure a sumar-se a la representació de cara a l'any 
que ve.

Els Pastorets d'Olot 

25 de desembre 19.30 
27 de desembre 19h 
Teatre Pere Serrat d'Els Catòlics 
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Els veïns de Maià de Montcal que participen als pasto-
rets encara no tornaran a l'escenari del casal del poble 
per Sant Esteve aquest 2021. Davant la incertesa de la 

Els Pastorets de Maià 
segueixen fent història 
L'AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL PROMOU UNA 
EXPOSICIÓ SOBRE LA TRAJECTÒRIA DE LA REPRESENTA-
CIÓ NADALENCA, AMB UNA LLARGA TRADICIÓ AL POBLE 

situació sanitària, han decidit esperar un any més per 
recuperar la representació nadalenca per excel·lència, 
que fins l'any passat era un dels actes més destacats 
de les festes al poble. La proposta alternativa és una 
exposició sobre la trajectòria dels pastorets a Maià, que 
es podrà veure de Nadal a Reis al Casal del municipi.

Així, a través de les fotografies, es recordarà aquest 
acte tant estimat, que l'ajuntament confia que torni 
l'any que ve amb tota l'empenta i il·lusió dels maia-
nencs que hi col·laboren. 

Els Pastorets a Maià de Montcal - Anys 90Els Pastorets a Maià de Montcal - Any 2012
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Bato, Borrego i companyia també tornen a l'Orfeó 
Popular Olotí aquestes festes. De fet, l'any passat la 
pandèmia no els va silenciar del tot, perquè l'entitat 
olotina va fer una adaptació de l'obra -pensada per 
salvar les limitacions imposades per la pandèmia- 
titulada ‘Les cançons de Els Pastorets’, on es van in-
terpretar els fragments musicals més emblemàtics 
de la sarsuela que Ignasi Rubió i Antoni Molins van 
escriure el 1880. És ben sabut que la música és un 
dels elements que caracteritza l'obra original i tam-
bé la versió que en fa l'Orfeó, que aquest any arriba 
als 102 anys d'història.

L'adaptació que dirigeix Marta Puig respecta el text 
original en castellà, prescindint només d'algunes es-
cenes. L'obra dura una hora i mitja, però no hi falten 
la prop d’una vintena de cançons de ‘El nacimiento 
del salvador o La redención del esclavo’, interpre-

La música de Els Pastorets en viu torna a l’Orfeó

L'ATENEU OLOTÍ RECUPERA UNA DE LES SEVES REPRESENTACIONS EMBLEMÀTIQUES AMB LA MÚSICA 
DEL GRUP BRUNZIT

tades per alguns dels actors i un grup vocal, amb 
l'acompanyament del grup Brunzit. Aquest conjunt 
de folk, que formen Joan Naspleda a la flauta tra-
vessera, Perepau Ximenis a l'acordió diatònic i Adrià 
Garcia al violí, va rebre l'encàrrec de recuperar la 
música en viu fa tres anys, coincidint amb el cen-
tenari de les representacions a l'Orfeó. El resultat, 
que ja s'ha mantingut en els anys següents, és un so 
més modest i d'arrel, però igualment emotiu per a 
aquells que el presencien en directe.  
 

Els Pastorets de l'Orfeó 

26 de desembre 19h
1 i 2 de gener 19h

Avda. Reis Catòlics (costat B-crek)   ·   Tel. 972 264 292   ·   info@olotsystem.com   ·   www.olotsystem.com

· IMPRESSIÓ GRAN FORMAT, PÒSTERS, 
  PLÀNOLS, CARTELLERIA, FOTOGRAFIA...
· ESCANNER GRAN FORMAT PER A FER CÒPIES
· FLYERS, TARGETES VISITA, TRÍPTICS
· MATERIAL DE PAPERERIA
· ESPIRALATS, PLASTIFICATS
· TREBALLS DE RECERCA, FINAL DE GRAU, MÀSTER...
· SEGELLS AUTOMÀTICS
· ESTAMPACIONS SAMARRETES
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Un negoci tradicional de 186 anys pot seguir estant a 
l’avantguarda dels nous temps? La resposta és la saba-
teria i espardenyeria Calçats Baldiret. Amb l’arribada de 
la vuitena generació, el negoci ha emprès una renovació 
en tots els sentits, engrossint àmpliament el seu estoc i 
adaptant l’establiment a les noves modes i tendències de 
consum; tot plegat sense perdre l’essència de la botiga 
tradicional olotina que tothom té com a referència quan 
ha de comprar diversos models de calçat com sabatilles, 
espardenyes de tot tipus, també per ballar la faràndula 
d’Olot, calçat de treball o plantilles.

El primer que copsa el client quan arriba a l’establiment 
és el resultat de les darreres reformes, fetes amb gust 
per combinar novetat i tradició. A fora, uns moderns 
aparadors mostren sabates i esportives sobre prestatges 
d’espart que recorden les espardenyes venudes històri-
cament a la botiga. A dins, el predomini del blanc i una 
il·luminació estratègicament repartida deixen un espai 
diàfan que alhora conserva el paviment hidràulic, els 
mostradors i les vitrines originals de la botiga.

Al mateix temps, s’ha retirat tot l’estoc que fins ara es 
podia veure en capses a l’espai de venda i només s’hi ha 
quedat un mostrari acuradament seleccionat per fer les 
demandes. Això no ha d’enganyar els consumidors. Cal-
çats Baldiret ha ampliat el seu estoc, que es pot trobar al 
magatzem o sota demanda en 24 hores. L’establiment ha 
consolidat marques de qualitat que ja oferia, com Gar-
zón, Pitillos, Doctor Cutillas, Suave Baerchi o Toni Pons. 
Actualment Caçats Baldiret compta amb 90 models en 
estoc d’aquesta darrera marca, amb calçats per a tot ti-
pus de situacions i èpoques de l’any. Al mateix temps, 
han afegit marques New Balance, Nike, Adidas, Regata i, 
més recentment, Alma en pena, Popa, Saucony, Munich, 
Duuo, Coronel Tapiocca o Gioseppo.

Sabates i complements
Casa Baldiret no només ha ampliat el seu estoc amb mar-
ques i models de sabates, sinó també pel que fa a com-
plements molt identificatius respecte de les marques de 
calçat que ofereixen i que hi combinen a la perfecció, com 
bosses de mà, bufandes o cinturons, a més dels comple-
ments del propi calçat, com són plantilles, alces, fils, cor-
des o cordons.

Referència de Tot Nuvis a Girona
Darrerament Calçats Baldiret s’ha convertit en la botiga 
de referència per a Tot Nuvis per a tota la demarcació de 
Girona, tant per a sabates de nuvi, amb la marca Sergio 
Serrano, com per a núvia, a través de la marca Toni Pons i 
les seves plataformes d’espart de diferents mides.

Mirant el futur sense 
oblidar la història

LA VUITENA GENERACIÓ DE LA HISTÒRICA CAN 
BALDIRET D’OLOT FA UN SALT EN INNOVACIÓ SENSE 
PERDRE DE VISTA EL RECORREGUT FET DES DEL 1834

Les bosses de Toni Pons 
Social, a Calçats Baldiret

Provar-les a casa no té preu
En el tercer segle de la història de Calçats Baldiret l’esta-
bliment no deixa senyes característiques del servei com la 
possibilitat d’emportar-se per emprovar a casa diferents 
models d’espardenyes per a peus delicats de senyora i de 
senyor, sense cost addicional, per tal d’assegurar que el 
calçat que compren és el més adient.

Recentment, l’establiment també ha afegit una promo-
ció per fidelitzar els clients. Amb cada compra, el client 
rep un tiquet de descompte del 10% per a la següent 
adquisició.

Una marca coneguda i reconeguda com Toni 
Pons, que va començar fabricant  sabates i es-
pardenyes, ha començat a fer tot tipus de com-
plements, com cinturons, mitjons, bufandes o 
bosses de mà. Actualment aquestes darreres 
les confecciona Toni Pons Social des de Càritas 
Garrotxa, fent una important contribució soci-
al a la comarca. Ara, les bosses de mà de Toni 
Pons també es poden trobar a Calçats Baldiret.



Bones

Festes
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Ctra. Sant Joan  de les Abadesses, 38  
OLOT (Girona)
TEL. 972 276 555   -  616 132 025

CASA  EN VENDA- ST.ESTEVE D’EN BAS  
Casa de 283 m2  consta de planta semi 
soterrada i planta baixa  destinades a 
magatzem, la planta primera i la 
segona planta són habitatge. 
OPORTUNITAT-preu excepcional.

PIS DE LLOGUER AL CENTRE D’OLOT   
Pis al centre d’Olot de 122 m2  útils  amb 4 
hab., una suite amb bany, vestidor i terrassa, 
3 hab.  amb armaris encastats, dos banys i 
un lavabo, cuina, rentador, menjador-sala 
estar amb llar de foc, calefacció, una gran 
terrassa i plaça d’aparcament.

NAUS INDUSTRIALS EN VENDA
NAUS  des de   388 m2. Diverses 
opcions de superfícies, materials de 
qualitat , coberta Deck  i portes 
seccionals. 
Molt bona situació.

HABITATGE DE  LLOGUER MOLT A 
PROP DEL CENTRE D’ OLOT 
Habitatge de 78 m2  útils  amb 3 
habitacions, cuina, rentador, sala 
estar-menjador, 1 bany, gran 
terrassa, calefacció, aire condicio-
nat i plaça d’aparcament.

L’Institut de Cultura d’Olot ha preparat un vespre 
especial per tots aquells que el 8 de gener a les vuit 
del vespre assisteixin al Concert de Nadal, al Teatre 
Principal. L’Orquestra de Cambra de Terrassa 48 serà 
l’encarregada de convidar els espectadors a fer un vi-
atge musical de diversitat per celebrar l’inici del 2022 
i recordar-nos les possibilitats que s’obren durant el 
proper any. La primera parada d’aquest viatge co-
mençarà amb la tradició barroca, amb una nadala de 
Corelli; seguirà amb el to festiu dels pizzicattos, amb 
composicions d’Anderson, Strauss i Enke, i clourà les 
nadales de la primera part amb una nadala de dansa 
amb partitures de Brahms, Sibelius i Danish Quartet. 
Hi haurà espai per a les novetats sonores que eviden-
ciaran la riquesa i la diversitat de pensaments, tradici-
ons i celebracions per Nadal.

El plat fort arribarà a la segona part del concert, amb 
el famós Trencanous de Txaikovski, obra magna que 
va sorgir a partir d’un conte de Nadal. Va ser compost 
originalment com a ballet a partir d’un text d’Alexan-
dre Dumas al seu torn inspirat en un conte nadalenc 
de Hoffmann, El trencanous i el rei dels ratolins. L’èxit 
de la seva música va portar a Txaikovski a fer-ne una 
suite com a versió orquestral de concert que és la que 
oferirà l’Orquestra de Cambra de Terrassa 48. La for-
mació promet una bona sorpresa surant la interpreta-
ció de la peça.

El preu de les localitats del Concert de Nadal d’Olot 
s’ofereix amb una reducció de dos euros si es compra 
de manera anticipada.

El Trencanous i tres 
nadales, les propostes 
del Concert de Nadal

L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE TERRASSA 48 OFERI-
RÀ UNA VETLLADA MUSICAL DIVERSA PER CELE-
BRAR L’INICI DE L’ANY

Composta per la investigació i la proximitat
L’Orquestra Terrassa 48 és una formació estable es-
pecialitzada en el repertori escrit per a cordes. Fun-
dada el 2000 amb la seva forma i filosofia actuals, el 
conjunt ha donat un gran impulsa i difusió a la música 
per a formació d’orquestra de cordes amb programes 
que combinen investigació i proximitat. Ha realitzat 
concerts per tota la geografia catalana i l’estat espa-
nyol, ha col·laborat per a importants produccions i ha 
fet enregistraments per a segells reconeguts.



VIU EL NADAL A LA GARROTXA

CANTADA DE NADAL DE LES CORALS

Nadal 202139 V

El Concert de Nadal de les Corals Olotines, un dels ac-
tes més tradicionals d’aquesta època, se celebra des de 
ja fa més de 45 anys. El darrer any que es va poder fer 
el concert, el 2019, l’església del Sagrat Cor dels Caput-
xins d’Olot l’espai que va acollir la tradicional actuació. 
Llavors hi van participar cinc corals olotines: la coral 
Croscat, el Cor del Casal de la Gent Gran d’Olot, el Can-
tabile Cor de Cambra, el Gospel Cor Garrotxa i la Coral 
Polígola, que van oferir un repertori variat.

La Coral Croscat és la primera que va participar en els 
concerts de Nadal i, històricament, sempre s’ha res-
ponsabilitzat de l’organització de l’activitat. Enguany, el 
seu president, Gaspar Senis, ha assegurat que es podrà 
tornar a celebrar. Concretament, el diumenge 19 de 
desembre a les 7 de la tarda i amb el màxim aforament 
disponible. El concert es tornarà a fer a la Sala el Torín. 
Les darreres edicions havien tingut lloc als Caputxins. 
L’entrada és gratuïta i es col·locaran unes capes per 

Torna el Concert de 
Nadal de les Corals 
Olotines a la Sala el Torín

"L’ANY PASSAT VA SER UNA LLÀSTIMA”, RECORDEN 
ELS ORGANITZADORS

recollir diners, segons la voluntat dels assistents, per 
col·laborar amb la Marató de TV3.

L’històric concert el va començar una coral de nens, la 
Coral Blauet, un conjunt infantil que va existir fa més de 
50 anys. L’any 1973, la Coral Croscat hi va participar per 
primera vegada al Teatre Principal d’Olot. Al Concert de 
Nadal de les Corals Olotines les formacions tenen lli-
bertat per cantar les seves cançons. “Normalment hi ha 
públic. A la gent li agrada”, celebra Senis.

El mateix president de la coral més antiga de l’esdeve-
niment s’ha mostrat molt satisfet del retorn del con-
cert: “L’any passat va ser una llàstima, perquè és una 
tradició i no es va poder fer. Tampoc va ser cap trauma, 
la gent era molt conscient que no es podien fer actes 
amb aglomeracions i no va tenir tanta transcendència”. 
La gent haurà de dur la mascareta posada de forma 
obligatòria.  La jornada va molt més enllà de la música.
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Som empresa instal·ladora d'energia solar

Av. Europa, 54 · OLOT ·972 608 203 · www.voltaic.es ·  info@voltaic.es

ENS OCUPEM DE FORMA INTEGRAL 
DE TOT EL NECESSARI PER DUR A TERME EL TEU PROJECTE

A voltaic creiem en l'autoconsum, i fem instal·lacions del 100% d'autonomia  
amb o sense bateries, tant a residencial com a industrial

Nadal és segurament l'època més important de l'any 
per al petit comerç. I enguany serà, si res no es torça, 
una bombona d'oxigen per als comerciants olotins i gar-
rotxins. És en el que confia el regidor de Promoció de 
l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda, que celebra "l'em-
prenedoria dels ciutadans d'Olot i la comarca. Sempre 
s'han caracteritzat per la valentia i la inquietud, i fins i tot 
ara s'estan obrint nous negocis", assegura. 

La pista de gel tornarà a adornar d'hivern i esperit na-
dalenc el Nucli Antic, que comptarà amb concerts al car-
rer, una programació cultural atractiva i espectacles pro-
pis de l'època de l'any. Des de tots els àmbits, Vayreda 
assegura que "s'ha treballat per recuperar el que teníem 
i enriquir encara més l'agenda". El regidor i primer tinent 
d'alcalde està segur que "aquest serà un bon Nadal, i el 
volum d'ingressos segur que ajudarà al comerç a recu-
perar-se; és el sector que més està costant d'arrencar. 

"Ara és el moment de 
consumir a casa"

A LES PORTES D'UN NADAL CLAU PER AL COMERÇ 
OLOTÍ, ESTANIS VAYREDA ANIMA TOTHOM A QUE-
DAR-SE A LA GARROTXA CONVENÇUT QUE "SERÀ 
UN BON NADAL"

Pel què fa a la restauració, s'estan refent molt ràpid, i la 
indústria ja sabem que ha aguantat molt bé". 

La recepta per a Estanis Vayreda està molt clara: "S'ha 
de consumir a casa. El comerç notarà que hi ha activitat, 
que la gent surt i té ganes de tornar a la normalitat". 
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AJUNTAMENT DE
SANT JOAN LES FONTS

E N C E S A  D E  L L U M SE N C E S A  D E  L L U M S

A la Plaça de l'Ajuntament. Actuació de
Laura Plasencia amb torrons, neules i cava
per a tots els assistents.

V I S I T A  t e a t r a l i t z a d aV I S I T A  t e a t r a l i t z a d a

Al Monestir Romànic. "Fragments del
passat. Monjos, remeieres i remences". Preu
per veïns del poble: 2 €. Resta: 5€.
Inscripcions a:
reservesmonestirsantjoan@gmail.com

D I N A R  D E  N A D A LD I N A R  D E  N A D A L

Al casal cívic de Sant Joan. En acabar el
dinar elecció de la pubilla i hereu del casal i
música amb Albert Paulo. Per acabar es farà
caga tió i xocolatada. Inscripcions fins el 3
de desembre. Preu: 25€ persona. A càrrec
del Casal d'avis de Sant Joan les Fonts.

c a l i u  n a d a l e n cc a l i u  n a d a l e n c
A la Plaça Major, Caga Tió solidari a càrrec
de l'Associació de Comerciants.

f e s t a  d ' e s p e r a n ç af e s t a  d ' e s p e r a n ç a

A l'església d'esperança, missa solemne. En
acabar es ballaran un parell de sardanes. A
càrrec de la Comissió de Festes de la Canya i
la Parroquia de Sant Joan les Fonts. 

c o n c e r t  d e  n a d a lc o n c e r t  d e  n a d a l   
Al Monestir Romànic amb l'Orquestra de
Cambra de l'Escola de Música de Sant Feliu
de Guíxols.

q u i n a  s o l i d a r i aq u i n a  s o l i d a r i a

Per la marató de TV3 al pavelló poliesportiu.
Aquest any va sobre les malalties mentals. A
càrrec de l'Associació Els Colats.

M I S S A  D E L  G A L LM I S S A  D E L  G A L L

Al Monestir Romànic. En acabar l'acte
xocolata desfeta i coca per a tots els
assistents. A càrrec  de la Parròquia i
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.

r i f a  i  b e r e n a r  d e  n a d a lr i f a  i  b e r e n a r  d e  n a d a l

Al casal Cívic de Sant Joan. Inscripcions fins
el 24 de desembre al casal. Preu: ? A càrrec
del casal d'avis de Sant Joan

c a m p a m e n t  r e i a lc a m p a m e n t  r e i a l

Al prat de Can Miquelet. Tots els nens i
nenes podran donar la carta als patges reials
i els seus acompanyants. Durant l'acte
l'alcaldessa farà entrega de la clau del poble
al patge clauer.

c a v a l c a d a  r e i a lc a v a l c a d a  r e i a l

Tots els nens i nenes podran esperar
l'arribada dels Reis d'Orient, que venen de
Vivers,  des del Pont Medieval. El recorregut
continuarà pels següents carrers: Sant
Antoni, Plaça Major, Francesc Caula i
arribada al Prat de Can Miquelet on tots
rebrem a SES Majestats que obsequiaran a
tots els infants. 

Per assistir al Campament Reial i a
Reis caldrà agafar tiquet previ el
dilluns dia 3 de gener a la Plaça Major
de 12 a 14h i de 18 a 20h.

n o t a  i m p o r t a n tn o t a  i m p o r t a n t

Tots els actes queden subjectes a les
normatives de la COVID 19 que hi hagin en
aquell moment. 
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El tret de sortida al Nadal a Sant Joan les Fonts es dona-
rà el 3 de desembre a les 7 de la tarda amb l’encesa de 
llums a la plaça de l’Ajuntament. Enguany la novetat serà 
que hi haurà torrons, neules i cava per als assistents. 
L’encarregada de posar música i donar la benvinguda 
a les festes nadalenques serà Laura Plasencia. Un altre 
punt neuràlgic del Nadal en aquest municipi garrotxí 
serà el casal d’avis. L’11 de desembre s’hi durà a terme el 
dinar de Nadal, amb l’elecció de l’hereu i la pubilla, caga 
tió, xocolatada i música a càrrec d’Albert Paulo.

El Monestir Romànic acollirà dues cites imprescindibles 
del Nadal a Sant Joan, d’una banda, la Missa del Gall, a la 
mitjanit del 24 de desembre. Per evitar aglomeracions, 
hi haurà aforament limitat. Uns dies abans, el monestir 
serà testimoni d’un nou concert de Nadal, el 19 de de-
sembre a les 12 del migdia. Enguany l’actuació musical 
anirà a càrrec de l’Orquestra de Cambra de Sant Feliu de 
Guíxols. Destaca, també, la Quina solidària per La Mara-
tó de TV3 que organitza el grup de joves Els Colats, que 
es farà el 19 de desembre a les 7 de la tarda al pavelló.

Com no podia ser d’una altra manera, el Caliu Nadalenc 
que organitza l’Associació de Comerciants del poble 
tampoc no hi faltarà. Es durà a terme el 18 de desembre 
a 2/4 de 6 de la tarda i constarà d’una cagada del tió so-
lidària, els beneficis de la qual aniran destinats a la Ma-
rató de TV3. El Caliu nadalenc arriba, enguany, a la 15a 
edició. Durant aquestes festes els comerços adherits a 
l’associació donaran targetes regals cada cop que s’hi 
gastin més de 10 euros, i s’entrarà en un sorteig.

Un Nadal per a tots 
els gustos i per a totes 
les edats a Sant Joan 
les Fonts

UN ÀPAT DURANT L’ENCESA DE LLUMS AL POBLE I 
LA REBUDA REIAL AL PRAT DE CAN MIQUELET, LES 
NOVETATS MÉS DESTACADES 

Aquests dies de Nadal al municipi de Sant Joan les Fonts 
també seran festius a la resta de nuclis. A la Canya, el 
19 de desembre se celebrarà la Festa d’Esperança, amb 
missa a les 12 del migdia a l’església, mentre que a Be-
gudà, uns dies abans, el 12 de desembre, celebraran la 
Festa de Santa Eulàlia.
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C/ Pintor Galwey, 1  OLOT ( Plaça Clarà) 
T. 972 26 05 40         www.latardor.com @latardorolot

Segueix les activitats a+16anysal teu costat

Un centre adaptat

a les noves necessitats

de la gent gran

residència

������������

Places públiques i privades
Centre acreditat per:

Atenció centrada en la persona
Unitats de convivència
Amplis espais, comfortables
Instal·lacions modernes i lluminoses

La cavalcada reial torna a la normalitat, però amb 
canvi d’ubicació
Un dels actes que més gent aplega a Sant Joan les Fonts 
durant les festes de Nadal és la Cavalcada Reial. Melcior, 
el 5 de gener. Tradicionalment, l’adoració al nen Jesús i la 
rebuda reial es duia a terme al Monestir Romànic, però 
enguany, per evitar aglomeracions i seguint de prop les 
mesures anticovid, el consistori santjoanenc ha decidit 

traslladar el final de l’acte al centre del poble i a l’aire 
lliure, concretament al Prat de Can Miquelet. És previst 
que Ses Majestats arribin al poble a dos quarts de set 
de la tarda, provinents de la muntanya de Vivers. La rua 
transcorrerà per l’Escola Castanyer, travessarà el pont 
medieval i seguirà pel nucli antic. El 4 de gener s’habili-
tarà el Campament Reial al mateix Prat de Can Miquelet, 
de les 6 de la tarda a les 8 del vespre.
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Aquest Nadal, 
regala art 

i encerta-la!

Belles Arts Fontfreda
C/ Sant Esteve, 26, Olot
[972 260 288]

“L’Ajuntament està molt il·lusionat de tornar a orga-
nitzar activitats socials i culturals per a infants, joves, 
adults i gent gran”. Aquest és el missatge que des del 
consistori de Sant Jaume de Llierca han volgut fer arri-
bar. De fet, recentment, el municipi ja ha anat agafant 
bon ritme, ja que ha estat organitzant activitats com el 
Halloween i la Castanyada durant la tardor, amb pre-
caució, però ja de forma més oberta. El Nadal a Sant 
Jaume de Llierca es preveu mogut i és així perquè hi 
ha organitzades un conjunt d’activitats de caràcter molt 
divers i descentralitzat.
 
Una de les primeres activitats que té lloc al poble és 
el Mercat de Nadal a la plaça Major el dissabte 11 de 
desembre. Els assistents poden adquirir productes de 
temporada i nadalencs. També durant el mercat, els in-
fants tenen al seu abast per jugar les construccions de 
fusta ‘kaplan’. I dos dies més tard, el dilluns 13, només 
dirigit als veïns de Sant Jaume, hi ha convocat el dinar 
de Santa Llúcia al Centre Cívic amb un aforament de 
200 persones. Aquestes hauran hagut d’anar a buscar 
el seu tiquet a El Fil anteriorment. A mitjans de desem-
bre hi ha prevista l’encesa de l’estrella de la Capella de 
Santa Magdalena, a càrrec dels Estaiats. La cultura, a 
més, és més present que mai el dissabte 18 de desem-
bre a les 6 de la tarda. Aquest dia té lloc al Centre Cívic 
la presentació del conte ‘Una estrella a Santa Magdale-
na’, de Dolors Vergés. Les il·lustracions són de Pilar 
Fontaniol. 

La Marató de TV3, dedicada aquest 2021 a la salut 
mental, també aterra al poble garrotxí el diumenge 19. 
Oncolliga Girona de Sant Jaume de Llierca organitza 
l’activitat, consistent en una caminada i un esmorzar. 

Sant Jaume de Llierca 
prepara un Nadal 
“il·lusionant”

EL NADAL TORNA PLE D’ACTIVITATS AL MUNICIPI 
GARROTXÍ

Un dels elements que no podia faltar a la festivitat són 
les quines organitzades pel Club Futbol de Sant Jaume 
de Llierca. El filial de la Unió Esportiva Olot s’encarre-
ga de preparar un dels actes més concorreguts durant 
aquests dies i, sobretot, per a la gent més jove. El futbol 
és un esport que està altament vinculat al municipi. De 
fet, se n’han organitzat tres, de quines: el 25 de desem-
bre i l’1 i el 6 de gener. El dijous 23 de desembre arriba 
la Cagada del Tió. Aquest any no serà una activitat itine-
rant, sinó que quedarà paralitzada al Centre Cívic i els 
veïns podran accedir-hi en diferents franges horàries. 
Durant la festivitat també es duu a terme un casal es-
portiu al camp de futbol. 

El Carter Reial recollirà les cartes dels infants del poble 
i la rodalia a la plaça de l’Església el dia 3 de gener a les 
6 de la tarda. També tindrà lloc la Cavalcada de Reis el 5 
de gener, que arribarà pel Carrer Major. El Campament 
Reial, on hi haurà els tres trons dels reis, se situarà a la 
plaça Major, ja que enguany no es podrà fer a l’Església. 
Per altra banda, del 13 de desembre al 13 de gener a 
les Galeries de l’Ajuntament tindrà lloc l’exposició ar-
tística de Miquel Àngel Joan, una mostra de quadres, 
collages i diferents obres. També hi haurà ubicada l’ex-
posició permanent a càrrec de Martí Gironella. Fa dos o 
tres anys, va fer una donació de pessebres fets manu-
alment i ara s’exposaran a les Galeries de l’Ajuntament. 
Totes les activitats s’han preparat gràcies al voluntariat 
de les comissions, les entitats i el consistori.
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Oblida’t del
“si no t’agrada, es pot canviar”

#encertsegur    #targetaregal
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GRAN SORPRESA NADALENCA!
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RAV4 ENDOLLABLE

MÉS DE 20 ANYS 
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L’ELECTRIFICACIÓ

Emissions CO₂ (g/km): 22. Consum mitjà (l/100 km): 1

TOYOTA AURA MOTOR
www.auramotor.toyota.es

Crta. Santa Coloma, s/n - 17178 – Les Preses (Girona)
Telf: 972 272 440

Aquest any serà el sisè que 
l’Associació de Mares Unides 
Modernes, les MUM’s d’en Bas, 
organitzen la cavalcada de Ses 
Majestats d’Orient a Sant Esteve 
d’en Bas, però qui són aquestes 
Mares Unides Modernes? Són 
veritablement modernes i estan 
unides? Ho descobrim de la mà 
de la seva presidenta, la Rosa 
Maria Sinyol. 

Quan va formar-se l’Associa-
ció de Mares Unides Moder-
nes, les MUM’s d’en Bas?
Les MUM’s com a entitat es va 
formar el 2016, després que 
un grup d’unes sis o set mares 
improvisessin la primera Nit de 
la Por, on van participar més 
d’una vuitantena de persones 

“ Vam començar sent quinze mares amb 
ganes de fer coses i ara ja som més d’una 
vuitantena de sòcies ”

Rosa Maria Sinyol, 
Presidenta de les 
MUM’s d’en Bas 

entre pares i nens. De fet, aque-
lla mateixa nit va sorgir ja la idea 
del Campament Reial. La nostra 
sorpresa va ser que precisament 
en aquest esdeveniment van venir 
més de 300 persones. Llavors va 
ser quan vam decidir formar-nos 
com a entitat legal. 

Què us va impulsar a fer activi-
tats? Crèieu que hi havia alguna 
mancança que us impulsés a or-
ganitzar-vos? 
El grup de les Mum’s es va formar 
ja fa molts anys, però sense cap 
intenció de ser una entitat. Sim-
plement era un grup de mares 
del poble. Ens reuníem per poder 
trobar una estona per nosaltres, 
tallers de dansa del ventre, tallers 
de bunyols, caminades… Però 

molt aviat ens vam adonar que 
amb mainada petita era impos-
sible poder fer-ho de manera 
regular, així que es va fer un gir 
i es van crear activitats per gau-
dir precisament amb els nens.

Si sou les MUM’s d’en Bas, sou 
només mares? 
Sí, sí, només mares. La idea 
principal era ser un grup per 
fer activitats i trobades per a les 
mares, però ara, sense l’ajuda 
de molts voluntaris no seríem el 
que som. 

Quantes persones formeu 
part de l’entitat?
Vam començar sent unes 15 
i ara ja som 84. A mesura que 
s’han anat fent activitats, més 
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mares s’han animat a fer-se sò-
cies. Tot i això, d’aquesta vui-
tantena de sòcies només som 
una mica més d’una desena que 
anem fent i organitzant les acti-
vitats, però gràcies a l’aportació 
de la quota de la resta podem 
fer les coses cada vegada una 
mica millor que l’anterior. 

Al llarg de l’any, quines activi-
tats organitzeu?
Durant l’any principalment or-
ganitzem sis activitats: la Dis-
fressagresca i Burrastorming, 
el tercer cap de setmana de se-
tembre coincidint amb la Festa 
Major de Sant Esteve d’en Bas; 
després ja ve la Nit de la Por a 
l’octubre; per la Marató un grup 
de Mum’s fa una cantada a la 

plaça del poble per col·laborar, i 
per Nadal, el Campament Reial i la 
Cavalcada. 

La pandèmia de la COVID-19 us 
ha afectat d’alguna manera a 
l’hora de dur a terme activitats?
Reinventar, aquesta seria la parau-
la. Per la Festa Major, per exemple, 
com que no podíem fer el Burras-
torming, vam fer el Burroinflables, 
una mena de gimcana esbojarra-
da d’inflables on els pares i mares, 
pel que sabem, s’ho van passar 
com nens petits. Per la castanyada 
vam celebrar, conjuntament amb 
totes les comissions de festes de 
la Vall d’en Bas, l’’A tota Castanya’, 
una activitat on les bruixes de la 
Nit de la Por van recórrer tots els 
pobles de la Vall fent encanteris. 

Durant l’any també hem organit-
zat diversos concursos per a les 
sòcies (Dia de la Dona, Dia de la 
mare, sopars d’estiu…) i per Car-
naval, al febrer, vam organitzar 
un concurs d’Instagram. 

I aquest Nadal, torneu a orga-
nitzar la visita de Ses Majes-
tats d’Orient a la Vall d’en Bas? 
I tant! Aquest Nadal per segon 
any tornem a fer el Taller d’en 
Fumera, que es tornarà a fer 
als exteriors de Can Trona el 3 
de gener, però aquesta vegada 
els Fumeroles no vindran sols; 
venen amb tots els patges del 
Campament Reial. El dia 5 de 
gener, com ja fa sis anys, també 
organitzem la cavalcada de Sant 
Esteve d’en Bas. 

Taller Fumera i campament
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Un dels pobles que ha trobat la manera de reinven-
tar les festes nadalenques i adaptar-les a la situació 
actual que, de mica en mica, va tornant a la norma-
litat, és Mieres. La Comissió de Festes ha programat 
diverses activitats, tot i que algunes presenten nove-
tats respecte a altres cursos. La quina, prevista per al 
2 o 3 de gener, se celebra durant el matí i a l'exterior. 
Fins ara sempre havia tingut lloc al Centre Cívic i no a 
l'aire lliure. "Quan no hi havia normativa, ja forçàvem 
molt per fer-hi encabir la gent", ha justificat l'alcalde 
de Mieres, Enric Domènech.

Un dels actes més destacats durant aquest Nadal 
també és l'acte per La Marató: una tarda de jocs de 
taula i Cinefòrum, amb una pel·lícula. L'activitat es 
farà al Pavelló a partir de les 4 de la tarda el dissabte 
4 de desembre. La nit de Reis també serà molt espe-
cial. Enguany hi ha la intenció que es pugui fer una 
cavalcada, com a cada edició. Normalment, sempre 
s'ha seguit un recorregut pel poble que ha acabat 

El Nadal a Mieres, 
“de poble i per al poble” 

ELS VEÏNS I LES SEVES ENTITATS TENEN MOLTES 
GANES D’ORGANITZAR ACTES NADALENCS

a l'Església. L'any passat només es van celebrar els 
Reis en format estàtic al pati de l'escola, més sem-
blant a un campament, i la Quina es va celebrar de 
forma virtual.

"Les associacions feia un any i mig que estaven para-
des i totes tenen moltes ganes de fer coses. Encara 
no toca fer el que fèiem abans, però l'activitat s'es-
tà recuperant", ha assegurat el batlle. També consi-
dera que és molt positiu que en un poble on hi ha 
molta vida comunitària es puguin fer activitats. "Som 
un punt de trobada per a la gent, hi ha interaccions, 
és una manera molt bona de fer poble i teixir una 
comunitat viva", ha dit, en referència a les activitats 
nadalenques. De totes maneres, Mieres ha preparat 
unes festes de poble i per al poble. "No fem un gran 
Nadal, ni de bon tros. No es fa cap activitat per atrau-
re gent i amb vessant turístic", ha conclòs Domènech.
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ADS s’ha fet gran. Ho demostra el seu 
recent trasllat als baixos del número 
109 de la carretera de Les Tries, un 
nou espai ample, diàfan i completa-
ment equipat des d’on volen seguir 
ajudant les empreses de la comarca i 
la demarcació. El seu director, Pere Pu-
jol, ens parla de l’evolució del negoci, 
que està a punt de complir 30 anys.

En quin context va néixer ADS (Anà-
lisi/Disseny de Soft) ara fa 30 anys? 
Quins eren els reptes de les Tecno-
logies de la Informació i la Comuni-
cació el 1992?
ADS va ser la creació d’un grup de pro-
gramadors sorgits d’una empresa an-
terior que ja comptàvem amb 10 anys 
d’experiència en el sector. Fins llavors 
el hardware havia estat el tot, però 10 
anys després el que es va començar a 
fer valer va ser el software, les hores 
de servei i la programació. Vam veu-
re-ho clar i ens vàrem decantar per 
aquesta filosofia.

Quins serveis oferíeu en un principi?
Bàsicament programació i consultoria 
per a empreses. Evidentment, com 
que les empreses busquen tenir un 
servei integral, també oferim venda 
de hardware, instal·lació, reparació i 
manteniment. Al llarg del temps ens 
hem anat especialitzant en un sistema 
de planificació de recursos empresari-
als (ERP) propi. L’ERP és habitualment 
un producte estàndard al mercat, 
però nosaltres l’adaptem a les neces-
sitats del client.

Algun altre valor afegit?
Tots els seus processos són rever-
sibles. A la petita i mitjana empresa 
no li agrada haver de fer una factura 
d’abonament per haver-se equivocat 
en una quantitat o un import. Nosal-
tres permetem retrocedir totalment 
aquesta factura, rectificar i tornar-la 
a fer amb les mateixes numeracions. 
També ens serveix per a una ordre de 
fabricació, un albarà, una comanda 
o una expedició. Això, evidentment, 
és un ‘handicap’ molt important en el 
programa, perquè són processos més 

ADS, tres dècades creixent 
i ajudant a fer créixer les empreses 
EL PROVEÏDOR DE TIC I DE SERVEIS DE CONSULTORIA S’ACOSTA AL 
30È ANIVERSARI CANVIANT D’UBICACIÓ PER SEGUIR DONANT RESPOSTA 
ALS REPTES INFORMÀTICS DEL FUTUR

complexos, però també és el seu èxit. 
La gran empresa vol el contrari, fiabili-
tat en els processos, i en aquests casos 
podem desactivar-ho, ens va molt bé. 
Actualment tenim unes 200 instal·la-
cions d’aquesta aplicació en tot tipus 
d’empreses, i fins i tot grans ‘brokers’ 
de carn a nivell mundial, un parell de 
clients molt grans que treballen amb 
la nostra aplicació venent a tot el món.

Per què han confiat en vosaltres?
Perquè els podíem personalitzar el 
software. En el seu moment, tant uns 
com els altres tenien ofertes d’ins-
tal·lació d’un SAP, un monstre d’ERP, 
però van confiar en nosaltres per re-
ferències que tenien d’altres clients. El 
comerç a nivell mundial requereix una 
quantitat de documentació molt gran 
per passar les duanes. Amb nosaltres, 
premen un botó i els surten les dot-
zenes de fulles de documentació que 
necessiten per al transportista, el tran-
sitari, el duaner, etc. Els possibilitem 
tenir automatitzada una documenta-
ció que, d’altra banda, és tediosa i es 
fa repetitiva.

Per a això, heu d’entendre molt bé 
les necessitats de l’empresa.
Bàsicament el que fem és un anàlisi 
detallat dels processos que fan per 
poder fer un software que els ajudi a 
treure feina i optimitzar aquests pro-
cessos en tot el que sigui possible. 
Tenim clients fidels que fa més de 30 
anys que treballen amb nosaltres. Al 
nostre entendre, això és la demostra-
ció que ho estem fent força bé.

Actualment, quins altres serveis 
oferiu?
Hem obert un nou departament de 
telecomunicacions; oferim serveis de 
telefonia per a empreses, amb cen-
traletes al núvol, línies de mòbil amb 
tarifes planes a l’empresa, i som multi-
companyia; ens adaptem a la realitat 
i les possibilitats del client. També te-
nim una línia de producte que està te-
nint molt d’èxit, les eines de Business 
Intelligence. És una manera de veure 
la informació gràficament i amb pocs 

clics pots anar filtrant i desgranant la 
informació. Ens hi hem especialitzat 
bastant i tenim projectes molt interes-
sants fets amb això.

Quins són els reptes a entomar en 
el futur del sector?
Les aplicacions web seran el futur. 
Estem reescrivint l’ERP per a entorns 
web. També desenvolupem aplicaci-
ons web específiques per client. Actu-
alment també és molt important tot el 
relacionat amb el núvol. Les nostres 
aplicacions ja estan treballant sobre 
sistemes ‘cloud’. El fet de poder tre-
ballar des de qualsevol lloc, que amb 
una simple tablet et puguis connectar 
a l’escriptori virtual i totes les dades, és 
una necessitat que cada dia va a més.

Com celebrareu el 30è aniversari?
Tenim planificats una sèrie d’actes en 
el transcurs de l’any enfocats a les em-
preses de la demarcació per presentar 
algunes novetats tant en informàtica 
com en telecomunicacions. I per a 
aquest Nadal tindrem uns petits pre-
sents per als nostres clients que espe-
rem que els agradin.
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VOLS COMPRAR O 
LLOGAR UN IMMOBLE?

T’ASSESSOREM I GESTIONEM 
TOTS ELS TRÀMITS

La programació nadalenca de Riudaura inclou propos-
tes diverses per a tots els públics. La primera, 19 de 
desembre, és un concert de música d'arrel, inclòs en 
els concerts del Circuit Folc que es farà a les 12 del mig-
dia al Mas del Roquer, amb vermut per a tothom. El 
duet que formen Cati Plana a l'acordió i Pau Puig a la 
dolçaina presentaran 'Tretze Vares', una proposta que 
s'aproxima a diferents gèneres de la música tradicional 
dels Països Catalans.

El segon dia de l'any, la màgia i el confeti seran els 
protagonistes de 'PEREsonal', un espectacle de màgia 
interactiu, còmic i per a tota la família, de la mà de l'il-
lusionista Pere Rafart. Es podrà veure al Centre Cívic de 
Riudaura el 2 de gener a les 6 de la tarda.

La nit de Nadal, si la situació sanitària ho permet, tor-
narà a la presencialitat en una les tradicions més sin-
gulars de tot el Pirineu, que es manté viva només a Riu-
daura: l'adoració dels pastors. Consisteix en l'entrada 

Per Nadal a Riudaura, 
tradició, música i màgia 

A MÉS DELS ACTES TRADICIONALS DEL PERÍODE 
NADALENC, EL POBLE ACOLLIRÀ UN DELS CONCERTS 
DEL CIRCUIT FOLC I UN ESPECTACLE DE MÀGIA

del pastor del poble - Marc August Muntanya - a l'es-
glésia durant la Missa del Gall, amb un moltó guarnit i 
un grup de pastoretes i cantadors que interpreten una 
cançó popular. L'any passat, a causa de la pandèmia, 
l'acte es va transformar en un vídeo retrospectiu per a 
tots els veïns. 



Sempre hi ha un motiu per somriure
AQUEST MES, SI CONTRACTES EL TRACTAMENT*

*Promoció vàlida per a tractaments contractats entre l’1 de nov embre de 2021 i el 7 de gener de 2022, o fins a exhauriment de les 4.000 paneres disponibles. Panera de regal per a tractaments acceptats 
superiors a 1.500€. Tractaments subjectes a prescripció mèdica. Consulteu les tarifes dels tractaments a la vostra clínica Vitaldent. Promoció no acumulable a altres descomptes i promocions. Registre 
Sanitari: CS10725. Contingut de la panera: 1 llonganissa ibèrica, 1 xoriç ibèric, 1 torró d’Alacant, 1 coca de xocolata cruixent, 1 torró de coco, 1 trufes de cacau, 1 cors de canyella, 1 neules banyades, 1 fruits 
secs, 1 paté ibèric, 1 ratolí de peluix. Valor econòmic de la panera: 25€.

T’OBSEQUIAREM
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PANERA DE 

NADAL*

Plaça del Rector Ferrer esq, 
Passeig de l’Escultor Miquel Blay

872 50 87 18

OLOT
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"Estem a l'expectativa de qualsevol instrucció que pu-
gui arribar des de Salut, però si no hi ha res de nou, ho 
tirarem tot endavant tal i com ens agrada fer-ho". Amb 
aquest optimisme, la primera Tinent d'alcalde de l'Ajun-
tament de la Vall de Bianya espera que la gent del poble 
torni a sentir ben a prop les festes de nadal i les gaudeixi 
en comunitat. 

Enguany, el Grup de Joves ha tirat endavant una nova 
iniciativa. Es tracta d'un taller de cuina que volen dedi-
car a l'elaboració de torrons de xocolata. Es farà el 27 
de desembre al centre cívic i estarà limitat a 20 places 
que s'hauran de reservar amb inscripció prèvia al web 
de l'Ajuntament o a l'Instagram del Grup de Joves de Bi-
anya. 

El mateix col·lectiu serà qui liderarà un altre taller, en 
aquest cas dedicat als més menuts. Es tracta d'una de 
les grans tradicions abans de Reis: el taller de fanalets. 

Cuina, concert i fanalets 
en un Nadal màgic 
a Bianya

LA VALL DE BIANYA ESTRENARÀ TALLER DE CUINA 
EN UNA RECUPERADA PROGRAMACIÓ NADALENCA

Es farà el dia 3 de gener, també al centre cívic i amb ins-
cripció prèvia. Hi haurà 40 places disponibles. Es tirarà 
endavant, també, la Cavalcada de Reis, a les 6 de la tar-
da del dia 5 de gener al centre cívic, amb entrada de la 
comitiva reial i campament estàtic, i a les 8 del vespre a 
la Cooperativa. 

Un dels actes més concorreguts per tothom, bona ma-
nera d'obrir el període nadalenc, serà el Concert de Na-
dal a l'església de Cap Sec el dia 5 de desembre.
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Av. Cisteller,2     
Tel. 972 29 09 08

Secretari Moret, 4     
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BOTIGA
TORTELLÀ

Plaça Mercat, 8 
Tel. 972 68 71 88

Les entitats i associacions a Tortellà són les eines clau 
pel bon funcionament del Nadal. En primer lloc, la Co-
missió dels Reis prepara una de les activitats més con-
solidades de la festa: la Cavalcada de Reis. Al voltant 
d'una seixantena de persones hi participen el dimecres 
5 de gener. També cal destacar la Cagada del Tió or-
ganitzada pel Bar Casino. El curs passat es va celebrar 
en horari escolar i de manera ordenada per cursos. El 
poble també gaudirà de la visita del patge reial com a 
cada edició. L'alcalde del poble, Josep Reig, ha afirmat 
que també es prepara una quina nadalenca, un dels 
esdeveniments més típics de cada municipi a l'hora de 
preparar aquesta època de l'any.

L'AMiPA també s'encarrega de preparar la representa-
ció d'algunes escenes de pessebre, tot i que, tradicio-
nalment, es feien Els Pastorets. "El paper de les entitats 
és molt important perquè formen part de l'organització 
de tots aquests actes. Sense elles, difícilment ho podrí-

Sant Aniol de Finestres 
i Tortellà preparen un 
Nadal casolà

LES ENTITATS TORNEN A SER LES PROTAGONISTES 
ALS DOS MUNICIPIS

em fer", ha assegurat el batlle. Reig no ha volgut avan-
çar-se als esdeveniments i ha preferit ser cautelós amb 
la situació sanitària, esperant les millors condicions per 
a la celebració dels actes. 

Tradició a Sant Aniol de Finestres
En aquest poble tan petit només es crida a participar 
en la quina anual que s'organitza per Nadal. La cita és a 
les 6 de la tarda del 25 de desembre al Local Social. L'al-
calde del poble, Francesc Oliveras, ha definit la jornada 
com "un dia de costum. Hem de fer pinya. Aquí tampoc 
és que vingui molta gent de fora", ha dit. El batlle sí que 
ha destacat l’assistència de veïns de la rodalia, així com 
els premis que es donen als guanyadors: bàsicament, 
pernils acompanyats de licors, torrons i diversos lots 
de regal. Tampoc no faltarà la coca, el cava i la xocolata. 
Sant Aniol de Finestres ha estat aquests darrers mesos 
molt "taxatiu" amb la incidència de la covid-19, ja que la 
població és molt envellida.
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Per Nadal vine a la botiga a 
descobrir les noves ofertes

Durant tot el mes de desembre, Castellfollit de la Roca 
acull diverses propostes culturals motivades per la 
col·laboració veïnal. És el cas de “Fem-lo Girar”, una 
iniciativa solidària amb La Marató, que oferirà dues 
jornades de GAC i Zumba a la Plaça Catalunya de Cas-
tellfollit, els dies 5 i 19 de desembre a les 12 del mig-
dia, sota el títol Fem salut per La Marató.

Un grup de voluntaris col·labora en l’organització de 
les activitats de l’agenda nadalenca del poble. Entre 
elles hi ha propostes familiars com el caga tió a la pla-
ça Major o l’elaboració d’un pessebre popular. El vo-
luntariat també farà possible l’arribada dels Reis de 
l’Orient i la seva comitiva a Castellfollit de la Roca, la 
recollida de cartes i el taller de fanalets per als infants. 

Tallers i literatura 
La biblioteca Ramon Grabolosa també promou diver-
ses activitats relacionades amb la lectura i la creati-

Nadal popular i 
participatiu a 
Castellfollit de la Roca
UN GRUP DE VOLUNTARIS COL·LABORA AMB 
L’AJUNTAMENT PER ORGANITZAR LES ACTIVITATS 
DE NADAL DEL MUNICIPI 

vitat durant el mes de desembre. El 10 de desembre 
s’hi presentarà la trilogia ‘Ull d’horus’, del santjaumí 
Conrad Vila, i el 17 de desembre l’escriptora Núria 
Esponellà participarà al club de lectura de la novel·la 
Ànima de Tramuntana.
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L’Ajuntament de Montagut i Oix estrenarà durant aques-
tes festes una nova activitat: l’Exposició de Pessebres de 
l’Alta Garrotxa. La idea neix d’una veïna del poble i regi-
dora a l’Ajuntament, Anna Font: “Conec a la Laura Pujol, 
que va patir un ictus. Treballa en la creació d’espais em-
blemàtics de l’Alta Garrotxa i vaig proposar-li a ella i a la 
seva mare que exposessin aquests pessebres per Nadal 
a l’antiga sala de plens de l’ajuntament, a l’era de Sant 
Sebastià”. Es tracta d’una vintena de diorames que plas-
men esglésies romàniques de l’Alta Garrotxa, fets amb 
l’ajuda del pintor i pessebrista Miquel Duran. La mostra 
es pot veure els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 1, 
2 i 3 de gener, a partir de les 17h i fins a les 19h.

Més pessebrisme i activitats típiques del poble

El poble també comptarà amb una altra mostra de pes-
sebres, concretament la XVIII Exposició de Pessebres 
que organitza Terra Aspra. Es podrà visitar del 20 de de-

Un Nadal marcat 
pel pessebrisme a 
Montagut i Oix

LA GRAN NOVETAT ÉS UNA EXPOSICIÓ DE PESSEBRE 
DE L’ALTA GARROTXA

sembre al 9 de gener a casa de cada participant, una 
informació que facilita la mateixa entitat. 

Com és habitual, durant el Nadal a Montagut i Oix no hi 
faltaran altres activitats típiques del poble: la gran quina 
al casal (el 18 de desembre), el Cagatió i les activitats per 
La Marató de TV3 (el 19 de desembre), la recollida de 
cartes per als Reis de l’Orient, la cavalcada Reial i la Cur-
sa de Sant Silvestre organitzada per Terra Aspra.
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La tradició de les conserves a la Garrotxa es reduïa 
fins fa pocs anys a les de tomàquet, bolets o confitats 
de carn, els productes que es trobaven més a la vora. 
De la mateixa manera, a la cornisa Cantàbrica tenen 
una gran tradició de conserves vinculades al marisc. La 
proximitat de la nostra comarca amb els productes del 
mar ha tardat a arribar. Les generacions garrotxines 
més grans recorden que viatjar “a marina” abans era 
tot un esdeveniment que s’havia de preparar; una li-
túrgia i un passar quilòmetres lent que culminava amb 
la descoberta de les glòries del Mediterrani. En arribar 
als mercats costaners, aquestes mateixes generacions 
descobrien el gust de peix fresc. “No tenia res a veure 
al que podíem tastar a la Garrotxa”, recorda Miquel Flu-
vià, director de les conserves Pibernat, qui recorda com 
a les comarques l’interior algunes malalties eren deri-
vades de la manca de les propietats que porta el peix. 
“Avui dia, tot això ha canviat; a les set de la tarda és ben 
possible trobar a la Plaça Mercat d’Olot peix pescat el 
mateix dia”, comenta Fluvià.

Les noves comunicacions han ampliat el concepte de 
producte de proximitat, fent de la Costa Brava la plat-
ja de la demarcació. La marca garrotxina de conserves 
Pibernat treballa amb aquesta premissa i compta amb 
una oferta de productes que depassa de molt els tipus 
de conserves que tradicionalment s’havien preparat a 
la Garrotxa. Els seus productes, cuinats a la Vinoteca 
de la Plaça Mercat d’Olot, també vinculen a la proximi-
tat als conceptes de temps i artesania. Els ingredients 
de les seves conserves es preparen entre olles, sense 
conservants ni additius. “Ens agrada posar en gros a 
l’etiqueta el nom dels productes, que són exactament 
els mateixos que escrivim en l’apartat d’ingredients 
que obliga la normativa. Ens en sentim orgullosos”, diu 
Miquel Fluvià.

Una altra característica de l’artesania són les particu-
laritats de la pròpia preparació. El resultat no és sem-
pre exactament el mateix, com a les grans cadenes de 
producció, però és garantia que s’ha cuinat de manera 
artesana, “i això ens ho valoren”, diu l’olotí.

D’aquesta manera, els clients de Pibernat s’expandei-
xen. Cerquen la proximitat, sí, però de les comarques 
de Girona. La millor botiga de Salamanca, a la meca del 
garrí, compra a Pibernat la seva conserva de costellada 
de porc duroc de la Plaça Mercat d’Olot -“Ens diuen que 
és un producte únic”, assenteix Fluvià”-, i a Santander li 
compren la conserva de tonyina del Mediterrani. Però 
és que la tonyina de Pibernat, a diferència de moltes 
altres, es veu de color rosa i no marró.

Proximitat en conserva
LES NOVES COMUNICACIONS HAN PERMÈS REFER 
EL CONCEPTE I CONSIDERAR COM A PROPIS ELS 
PRODUCTES DEL MAR

Després d’un temps venent directament des de la bo-
tiga de la Vinoteca, Pibernat ha iniciat la distribució en 
restaurants i botigues gurmet. “Compren temps”, asse-
gura el director de l’empresa. “Tothom sap fer un bon 
sofregit, però no tothom li pot dedicar el temps neces-
sari. Els nostres sofregits, als quals li dediquem moltes 
hores de cocció, es venen molt bé en les seves cuines”, 
confirma l’empresari olotí.



LOTS DE NADAL PERSONALITZABLES / A MIDA EN PREU I CONTINGUT
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Aquest any a les Planes d’Hostoles és Nadal des del 
primer cap de setmana de desembre, quan s’obriran 
les portes de la parròquia de Sant Cristòfol per mos-
trar l’Exposició de pessebres. Es podrà visitar tots els 
dissabtes i diumenges de les 4 a les 6 de la tarda. A 
principis de mes també s’amenitzarà la plaça U d’oc-
tubre amb un BALCOncert a càrrec de Flux. Ben aviat 
també, el 10 de desembre, començaran els actes per 
recollir fons per a la Marató, amb la venta de manua-
litats a la parròquia. El diumenge 12 a les 8 del matí, 
els caminaires tenen una sortida programada des de 
la Plaça Nova fins a Sant Pere Sacosta per portar-hi el 
pessebre.

El 18 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, serà 
el dia de la gran posada en escena de la Coral Retorn 
Planenc, que recuperarà el Concert de Nadal per ce-
lebrar el seu centenari, en un espectacle de música i 

Les Planes d’Hostoles 
té tots els ingredients 
per al millor Nadal

ELS VEÏNS VIURAN AQUESTES DATES ASSENYALA-
DES ENTRE PESSEBRES, QUINES I CONCERTS FINS A 
L’ARRIBADA DELS REIS DE L’ORIENT

llum, i el dimecres 22 la festa es trobarà a l’Escola Sant 
Cristòfol, amb el Festival Nadal. Hi esperen els Pasto-
rets Nyerros amb actuacions per part de tots els grups 
de l’escola. El dijous 23, amb l’acostament del Nadal, 
el pessebre i el gran Tió arribaran al barri del Jonquer.

La diada de Nadal a les Planes discorrerà entre el Sor-
teig extraordinari del Club d’Amics de Ràdio les Pla-
nes, a partir de la una del migdia amb les trucades 
que hagin rebut durant el matí, i la quina organitzada 
pel CF les Planes a partir de les 6 de la tarda a la sala 
polivalent. El club de futbol repetirà la tarda de quina 
la diada per Sant Esteve.

Els nens i nenes del poble podran començar a deixar 
les cartes als Reis de l’Orient a les bústies reials que 
es trobaran a la Plaça Nova i al Parc Nou la Parada del 
Jonquer des del 27 de desembre. El Carter Reial les 
recollirà totes el parc de la Plaça Nova el diumenge 
2 de gener de les 11 del matí a la 1 de la tarda, i s’hi 
quedarà per rebre la visita dels nens i nenes. Ja només 
quedarà esperar l’arribada dels Reis, el 5 de gener a 
partir de les 5 de la tarda. La Cavalcada de Reis sortirà 
del carrer de la Salut i recorrerà l’avinguda Narcís Ar-
nau i la Rambla fins a la Plaça Nova. La nit més màgica 
de l’any donarà pas al 6 de gener. Mentre es desem-
boliquin i es jugui amb els regals, Ràdio les Planes or-
ganitzarà el Sorteig del lot de l’Orient amb les butlletes 
grogues aconseguides als diferents establiments del 
poble, i el CF les Planes tornarà amb la quina.
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A la Coral Retorn Planenc la pandèmia no li ha permès 
fins a la data desplegar els actes de celebració del cen-
tenari que havia previst al llarg el 2021. El Nadal, però, 
sol arribar carregat de regals i permetrà a la formació 
celebrar el ‘Concert de Nadal 2020+1’, un acte de cele-
bració dels cent anys d’història que han batejat com a 
‘Nadal íntim: petit gran concert!’. Se celebrarà el dissab-
te 18 de desembre a partir de les 6 de la tarda. Les con-
dicions encara no seran prou favorables com perquè 
el concert compti amb corals convidades, però el cor 
planenc es farà acompanyar dels Solistes de l’Orques-
tra Barroca de Barcelona per oferir el millor especta-
cle. L’Ajuntament també contribuirà a fer gran l’aniver-
sari aportant un desplegament de llum i color durant 
el concert que anirà en consonància de la música que 
soni a cada moment.

L’espectacle serà important des del primer moment, i 
és que començarà amb l’estrena de la peça del cente-
nari, ‘Da Pacem’, composta pel planenc Miquel Oliu. La 

Un concert especial per 
celebrar el centenari 

LA CORAL RETORN PLANENC OFERIRÀ UN 
ESPECTACLE ÍNTIM PERÒ AMB GRAN 
DESPLEGAMENT DE MÚSICA I LLUM EN MOTIU 
DELS CENT ANYS D’HISTÒRIA

primera part del concert comptarà amb la interpretació 
de cançons de Nadal sota el títol ‘Les Planes d’Hostoles, 
bressol de la Vall d’Hostoles’. La conformaran una com-
posició de Johannes Brahms, la tradicional catalana ‘El 
noi de la mare’ i una cançó popular polonesa. Poste-
riorment, la coral interpretarà una Suite de Nadal, un 
popurrí de nadales de sempre amb acompanyament 
orquestral.

La segona part d’aquesta 42a edició del Concert de Na-
dal de les Planes d’Hostoles serà per a la interpretació 
de l’orquestra de cambra, i en la tercera part tornaran 
les veus de la Coral Retorn Planenc acompanyades per 
l’orquestra o la pianista Consol Pla. El final del concert 
de Nadal a les Planes d’Hostoles tornarà a ser l’Al·leluia 
de Handel amb orquestra, posant el colofó final a una 
tarda esperada per tots, un càntic a la represa i a un 
futur prometedor, també per a la Coral Retorn Planenc.
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El Nadal a les Preses es viu, com a la majoria de pobles 
garrotxins, amb un seguit d’activitats consolidades i tra-
dicionals, activitats que any rere any es repeteixen amb 
molta participació de les entitats del municipi, que cen-
tren tots els seus esforços en aquesta època de l’any.

Les Preses donarà tret de sortida a les activitats na-
dalenques el 18 de desembre, amb l’encesa de llums i 
una cercavila al Bosc de Tosca. Seguidament, es farà una 
gran cagada del Tió i després, un berenar ben dolç amb 
l’element més característic d’aquestes dates: la xocolata 
desfeta. 

Les quines són un dels grans clàssics del municipi i es 
viuen intensament tant al Centre Cultural com al local 
social del Bosc de Tosca. El Club Escola de Futbol Bosc 
de Tosca, l’Associació de veïns i el Club Futbol Les Preses 
són les tres entitats del municipi que pels volts d’aques-
tes dates organitzen grans quines.

Els Reis de l’Orient i les 
quines, protagonistes a 
les Preses

UN ANY MÉS ES FARÀ EL CONCURS DE FANALETS 
QUE HAURAN PREPARAT ELS NENS I NENES

Els tres Reis d’Orient també passaran pel municipi gar-
rotxí. El dia 5 de gener es durà a terme el tradicional con-
curs de fanalets fets a mà. Tot seguit, a les 6 de la tarda, 
es donarà el tret de sortida a la Gran Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis de l’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar 
marxaran damunt de les seves carrosses fent un recor-
regut per la vila, saludant i rebent a tots els nens i nenes.



Urgències
Consultoris d'especialitats medicoquirúrgiques
Àrea de diagnòstic per la imatge: radiologia i ecografia
Àrea de laboratori
Àrea de Fisioteràpia i Rehabilitació
Àrea de cirurgia de consultori

C E N T R E  M È D I C  D E  S A L U T

Visites a través de
www.clinicabofill.net

i al 972 62 45 33

De dilluns a divendres de 9 a 20 h

C. Marià Vayreda, 12
17800 OLOT (Girona)

www.clinicabofill.net

MERCAT
D'OLOT

Bones Festes
Ja som a Olot
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NECESSITEM PISOS I CASES, TANT DE LLOGUER COM EN VENDA, PER ATENDRE LA DEMANDA DELS NOSTRES CLIENTS

C/ Bolós, 1 · OLOT · 972 27 30 03 ·       689 60 25 32  · www.finquesgestio.cat · administracio@finquesgestio.cat

 Administració integral de comunitats de propietaris
 Lloguer i venda de finques
 Administració de patrimonis
 Tràmits amb financeres
 Organismes oficials
 Peritatges

Col.  620, AICAT 1604

 

Us desitgem unes bones festes

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya  aicat 6070

Col·legis
i associació
d’agents
immobiliaris

www.finques-marti.com

972 265 350
FINCA RÚSTICA A 
ROCACORBA-GIRONÈS
25 has. de terreny entre 
bosc i conreu.
Casa per restaurar i acabar 
amb el teulat nou i 
cabanya. 
En plena natura i bones 
vistes.

NAU INDUSTRIAL PER 
LLOGAR AL POLÍGON DE 
LES MATES
343m2. de superfície
Terra pavimentat.
Lavabos.

FINCA RÚSTICA A 
RIUDAURA-LA GARROTXA
6,5 has. de terreny entre 
prats i bosc. Zona molt 
tranquil.la i amb precioses 
vistes. 2 cases, una 
restaurada i moblada de 
370m2. i una altra per 
acabar interiors. Aigua, 
llum. Bon accés.

CASA DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ AL BARRI 
DEL MORROT
Baixos-garatge per a 2 
cotxes i jardí. Planta-cuina 
molt gran, bany complert i 
menjador-estar. Planta pis-4 
dormitoris i bany. 165m2. de 
superfície. Acabats de 
qualitat.

La cursa de Sant Silvestre és l’excusa perfecta per cre-
mar tots els torrons menjats durant els dies nadalencs. 
Olot era una ciutat on fins fa poc no es feia aquesta 
prova tant emblemàtica. El Club de Futbol Sant Roc va 
ser el primer a preparar-la i ja fa vuit anys que organit-
za la cursa, conjuntament amb el Consell Esportiu de la 
Garrotxa. La marxa té una part competitiva i una part 
lúdica i amb un premi a la millor. La majoria d’inscrip-
cions es fan el mateix dia una hora abans que comenci 
l’esdeveniment i el preu és de 5 euros. El president del 
club, Toni Bosch, ha confessat que l’organització es tro-

Les Curses de 
Sant Silvestre, punt de 
reunió esportiva i social

SE’N TORNEN A ORGANITZAR DIVERSES PER 
CANVIAR D’ANY DE FORMA SALUDABLE ba a l’expectativa de la participació. “L’any passat ho 

vam aturar tot. Normalment venen uns 150 o 200 par-
ticipants. Volem mantenir això”, ha dit. La cursa surt del 
camp de futbol el 31 de desembre a les 4 de la tarda 
i compta amb un recorregut de cinc quilòmetres que 
ofereix una volta pel barri, pels Tussols i les Fonts de 
Sant Roc. Una divertida manera de passar l’última tar-
da de l’any amb una activitat que sempre amb la parti-
cipació de molts infants.

I no ens movem de la ciutat, perquè al Centre Excursio-
nista d’Olot li toca organitzar la segona edició del Cani-
cross Sant Silvestre i Caminada. El Pavelló Firal acull la 
sortida de la cursa a les 9 del matí del diumenge 19 de 
desembre. El recorregut puja a Sant Valentí i torna per 
la Muntanya Pelada i les Fonts de Sant Roc. El 90% del 
camí passa per corriols i el 10% és pista. Sense asse-
gurança de muntanya, el Canicross val 16 euros, i amb 
assegurança, 14 euros. La caminada és més econòmica 
en i costa 12. Bàrbara Badosa forma part de l’organit-
zació i aquest any espera un centenar de participants. 
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Fàbrica-botiga
Av. Mèxic, 32

textilvolcanic@gmail.com
695 497 415

De dilluns a dissabte 
de 10 a 13 
i de 16 a 20h

“Aquesta vegada ho hem organitzat amb més planificaci, 
perquè hi havia moltes coses a millorar”, ha dit. També 
hi ha la possibilitat de guanyar el premi a la millor dis-
fressa.  Durant l’activitat, la Protectora d’Animals hi és 
present i tindrà un punt de recollida per qui vulgui apor-
tar mantes, pinso o cordes de passeig,.

De la ciutat dels volcans ens desplacem fins a Montagut. 
Allà, l’entitat Terra Aspra ja fa vuit anys que prepara l’últi-

ma activitat esportiva del curs. La prova es fa el diumen-
ge 2 de gener davant de l’Ajuntament i continua amb un 
recorregut de cinc quilòmetres que passa per corriols i 
acaba al Cos. Els participants poden gaudir de botifarra a 
la brasa, pa amb tomàquet i beguda al final del trajecte. 
El preu oscil·la entre els 3 i 5 euros i els diners recaptats 
es destinaran a continuar fent activitats. En Marc Bagué 
ha explicat que, tradicionalment, l’entitat també havia 
organitzat un concurs de disfresses i havia entregat 
guardons al participant més jove i al més gran. L’últim 
any no es va fer res de tot això, sinó un sorteig. L’acte és 
completament lúdic i es pot fer corrent o caminant. L’en-
titat valora de forma molt esperançadora que es pugui 
celebrar, aquest any sí: “Estem molt contents de poder 
tornar-hi nosaltres i la gent”, diuen des de l’organització.
 
Per últim, fem una parada a Santa Pau, un poble que 
espera acollir una quarantena de persones durant la 
darrera jornada de l’any a les 4 de la tarda davant l’Ajun-
tament. El consistori ha volgut buscar un recorregut 
atractiu i circular, amb una distància relativament curta 
de sis o set quilòmetres i apta per a tots els públics. “El 
mateix matí senyalitzem el recorregut i a la tarda fem la 
cursa. No busquem gent que competeixi”, ha assenyalat 
l’alcalde, Pep Companys, en referència al caràcter social 
i lúdic de la marxa. La inscripció és gratuïta, tot i que 
hi haurà una guardiola per recaptar fons per a alguna 
entitat del poble. “L’activitat va començar fa tres anys i 
ens agradaria que hi hagués continuïtat”, ha destacat 
Companys.
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Hi ha un joc que per Nadal fa cantar a tota la comarca, de 
punta a punta i de dalt a baix. Desenes de centres cívics, locals 
i pavellons són seus habituals de les quines de Nadal. Tardes 
divertides on, a més de menjar, prendre alguna cosa i gaudir 
de la companyia, es poden guanyar premis molt atractius. 

La Garrotxa tornarà a cantar línies i quines en el que ha de 
ser el Nadal de la recuperació per als clubs esportius i les en-
titats que basen la seva subsistència en esdeveniments com 
aquests. 

Tots els organitzadors, a l'hora d'ultimar els detalls i la prepa-
ració, es feien les mateixes preguntes: com ho farem? Amb 
quines restriccions haurem de conviure? Ho podrem fer al 
mateix lloc de sempre? Com respondrà la gent? El que tenien 
clar, responent a la darrera qüestió, és que la gent té moltes 
ganes de festa i d'ambient nadalenc. Conviure amb la masca-
reta i les cites prèvies, multiplicar els passis perquè ningú no 
s'ho perdi, encara que es redueixi l'aforament, i tenir molta 
cura del compliment de les mesures no evitarà que pràctica-
ment totes les entitats tornin a organitzar les seves quines i 
omplin les seves sales. 

"Tornarem a notar la festa del Nadal"

Un dels clubs de futbol que no ha tingut cap dubte a l'hora de 
tirar endavant la seva quina ha estat un dels més populars en 
aquestes dates, el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca. Com 
per a tants altres, els ingressos obtinguts d'esdeveniments 
com aquest són vitals per a la seva subsistència, i després 
d'haver resistit dos anys sense aquesta injecció, ara creuen 
que "era necessari no dubtar i fer-la. S'ha de fer amb mol-
ta precaució però s'ha de fer", diu Albert Danés, regidor de 
l'Ajuntament de Les Preses i membre del club, qui confirma 
que "ens tornarem a disfressar i tornarem a notar l'ambient 
del Nadal". 

Des del club treballen en un sistema de cites prèvies i amb 
dos passis cada dia. La quina del Bosc de Tosca es repartirà 
en quatre dates: 25 i 26 de desembre i 2 i 6 de gener. 

La Garrotxa 
tornarà a cantar quina
DOS ANYS DESPRÉS, TORNA LA FESTA DE LES 

SOBRETAULES A TOTS ELS RACONS DE LA COMARCA
DISSABTE 18 
DE DESEMBRE

Montagut 
Gran Quina al Casal
Sant Esteve d’en Bas 
Gran Quina de Nadal 
a Can Tista
Besalú 
Circus Arts Fundation

DIUMENGE 19 
DE DESEMBRE

19h Sant Joan les Fonts
Quina dels Colats per La 
Marató de TV3. 
Pavelló

DISSABTE 25 
DE DESEMBRE 

18h Bosc de Tosca
Local Social
18h Besalú Club 
ERsportiu Besalú
Pavelló
18h Les Planes 
d’Hostoles 
Quina del CF les Planes
Sala polivalent
18h Sant Aniol 
de Finestres
Local Social
Sant Esteve d’en Bas 
Gran Quina de Nadal 
Can Tista
18h Sant Feliu 
de Pallerols
Quina organitzada per 
la UE Hostoles 
Ca les Hermanes
Sant Jaume de Llierca
Quina del CF Sant Jaume

Algunes quines nadalenques 
que se celebren a la Garrotxa

BON NADAL          
FELIÇ 20222022

DIUMENGE 26 
DE DESEMBRE 

18h Bosc de Tosca
Local Social
Els Hostalets
Local social
18h Besalú Centre 
d'Esplai Sant Vicenç
18h Les Planes 
d’Hostoles  
Quina del 
CF les Planes
Sala polivalent

1 de gener 
18h Besalú Club 
ERsportiu Besalú
Pavelló
18h Les Preses 
Gran Quina
Centre Cultural
Sant Jaume de Llierca 
Quina del 
CF Sant Jaume
18h Besalú 
Associació de Joves

2 de gener 
18h Bosc de Tosca
Local Social
Mieres

6 de gener 
18h Bosc de Tosca
Local Social
18h Les Planes 
d’Hostoles
Quina del CF les Planes. 
Sala polivalent
Sant Jaume 
de Llierca 
Quina del 
CF Sant Jaume
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de les comarques de Girona Mirem per tu.

wifiboo.cat900 533 585
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L’empresa gironina de 
telecomunicacions que 
connecta amb la Garrotxa

AMB SEU A PALOL DE REVARDIT, OFEREIX UN SERVEI 
DE PROXIMITAT I PERSONALITZAT PER A LES LLARS, 
EMPRESES I ADMINISTRACIONS.

En el món de les telecomunicacions d’abast universal la pro-
ximitat ho és tot per a garantir un servei fiable i personalit-
zat. Així ho entén l’empresa Wifiboo, un referent actiu a la 
demarcació de Girona.

La marca de telecomunicacions Wifiboo, amb seu a Palol de 
Revardit, es va crear fa 4 anys “amb la voluntat de fer costat 
a empreses i particulars per a tenir la millor connectivitat 
possible amb un preu molt raonable”, segons explica el seu 
director general, Àlex Cantarero.

Quatre anys després, el projecte de Wifiboo continua el 
seu creixement a les comarques gironines, arribant ara a 
més poblacions amb fibra òptica. Wifiboo va detectar que 
hi havia nombrosos municipis que tenien problemes a cau-
sa d’uns sistemes molt deficients. Amb la seva aportació fa 
possible que les connexions siguin àgils i arribin a les ma-
teixes prestacions que les d’una gran operadora, amb la di-
ferència del tracte personalitzat i la presència constant dels 
seus professionals en el territori.

Actualment, Wifiboo té més de 4.000 clients i ofereix 8.265 
serveis a les comarques gironines. Compta amb 17 treballa-
dors en plantilla i dona feina a altres empreses del sector.
Amb l’eslògan “Mirem per tu” aposta per la proximitat amb 
el client, a qui se li ofereixen serveis de telecomunicacions 
adaptats a les seves necessitats. De fet, Wifiboo serveix tant 
a ciutats i pobles grans, com a pobles petits i urbanitzacions; 
així com algunes zones rurals. La proximitat, la transparèn-
cia i la fidelització del client són prioritàries per l’empresa.

La Garrotxa
A La Garrotxa, Wifiboo hi ha donat serveis d’Internet des 
dels seus inicis amb el sistema de fibra ràdio desplegat a 
Santa Pau, Les Preses, Besalú i Maià de Montcal, entre d’al-
tres. Ara amb el servei de fibra òptica ja pot arribar a tots 
els municipis de la comarca oferint una fibra òptica real i de 
qualitat.

Personal especialitzat
Wifiboo vol seguir creixent. El projecte iniciat el 2017 té enca-
ra un llarg recorregut, i estan disposats a seguir millorant els 
seus serveis per tal de ser el màxim de competitius respecte 
d’altres empreses del sector. L’empresa del Pla de l’Estany 
està formada per personal especialitzat i coneixedors de les 
darreres novetats tecnològiques. I amb la intenció que els 
clients puguin gaudir d’un servei atent i eficaç.

Àlex Cantarero i Sara Linares, gestors de Wifiboo
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BAR PEKÍN

De dill a  diss de 7h a 24h Ctra. Vella de la Deu, 3  ·  972 26 03 31

Esmorzars de forquilla | Entrepans | Bar

Cuina de la iaia | Carn a la brasa | Sopars per colles

Us desitja unes 
Bones Festes

Núvols de cotó fluix, brollen al rebrec de la ventada
sol naixent de nacre, després de la lluna argentada
plomalls blancs i flonjos es dibuixen en la serralada,
la catifa de l’hivern s’estén, en la claror de l’albada.

Aurora blanca batega, entre vels clars plens de rosada
els àngels del vent i els vitralls encesos, hi fan l’estada
una fina capa de gebre, llisca al bell cim de la teulada,
el Nadal s’apropa i guspireja, en el bleix d’una besada.

Sota la llum més freda, neix l’infant en l’angosta establia
les fades padrines li donen escalf i li fan bona companyia,
i amb pètals de nadala, brins d’encenalls de lli i seda fina
li teixeixen  un coixí i una bona flassada d’estam sargida.

Escoltarem vora el foc i la llar ben ablamada, les rondalles,
de vells pastors i de Nadals i amb les orelles ben parades
cantarem en veu ben alta i entonades les nostres nadales
i engalanarem la casa i l’arbre amb les millors garlandes.

Que els pensaments, violetes, ciclàmens i roses de Nadal,
ens portin del seu joiell la pau, d’una sola i única alenada.
Que les catifes de maragdes i la flama encesa del Nadal,

ens encoixinin e il.luminin de llum de tornassol vellutada.

Que els càntics i el repicar del picarol d’argent del Nadal,
ens omplin per sempre amb la seva dolça i pura melodia.
I que les randes de llum i el corall blanc d’aquest Nadal,
ens enfilin cap un destí ple d’amor, llibertat i harmonia.

    
M. Ventura
NADAL 2021
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El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot és una de les en-
titats que més s'ha fet notar en temps de pandèmia, i no 
pas perquè hagi pogut celebrar els seus principals esde-
veniments amb normalitat, sinó tot el contrari. Els actes i 
les festes de referència del CIT impliquen gairebé sempre 
molta interacció social i molta gent formant-ne part.  Però 
la junta directiva ha trobat en diverses ocasions la manera 
de seguir contribuint amb la ciutat i la comarca i ha adap-
tat tot el que ha pogut a les mesures sanitàries vigents. 

L'any passat, un dels seus personatges més emblemàtics, 
el mític Home dels Nassos, va voltar els carrers tot i la 
pandèmia. Ho va fer diferent del que era habitual, sen-
se interaccionar tant com es voldria, i es va habilitar un 
estand amb finalitats solidàries. Això és, precisament, 
una de les coses que la pandèmia va aportar en positiu 
al CIT, que va comprovar com aquesta idea funcionava i, 
a més, donava sortida a les làmines del Farandulàrium, 
que sempre es reparteixen amb un cost simbòlic durant 
la Batalla de les Flors.

Les “coses bones” 
de la pandèmia

L'HOME DELS NASSOS TORNARÀ A SORTIR AL 
CARRER L'ÚLTIM DIA DE L'ANY AMB FINALITATS 
SOLIDÀRIES COM EL 2020

"Enguany, com el 2020, no s'ha celebrat la Batalla de les 
Flors per Festes del Tura i, per tant, repetirem el format de 
l'any passat i tornarem a habilitar una parada per repartir 
les làmines. Creiem que és el més just per a la gent que les 
col·lecciona i, a més, tenen una finalitat solidària", assegura 
el president del CIT, Josep Andrés. L'any passat es van re-
captar uns mil euros per a Càritas Garrotxa.

Aquest 31 de desembre una altra entitat de caràcter social 
serà la destinatària dels fons que es recaptin, i ja se sap quina 
serà la temàtica de les làmines: "Si el 2020 vam veure molt 
protagonisme per a l'Home dels Nassos, aquest any hi veu-
rem a La Castanyera, la nova figura de la faràndula, acompa-
nyada per la resta de membres d'aquesta gran família". 

L'autor de la làmina serà, una vegada més, Tavi Algueró. 
El CIT també ha pogut organitzar una visita de l'Home dels 
Nassos a la Mostra de Pessebres de l'Hospici. Ho farà a 
les 12 del migdia durant la passejada que fa el darrer dia 
de l’any.
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Jugar és un dret que tenen tots els infants i que hauria 
d’estar garantit. Qui té clar això és Creu Roja Garrotxa, 
que duu a terme, un any més, la campanya de recollida 
de joguines noves. “Enguany, segons les dades i llistes 
que hem rebut de serveis socials, no hi ha hagut un aug-
ment de la demanda de joguines respecte a l’any pas-
sat, quan per culpa de la pandèmia vam haver d’atendre 
més famílies. Ens movem pel voltant d’uns 220 infants, 
que representen unes 130 famílies”, explica Marta Puig-
ferrer, tècnica de Creu Roja Garrotxa. 

Des de l’entitat fan una crida a totes les empreses, enti-
tats o persones individuals, a fer la compra de joguines 
noves per a aquestes festes. En fan falta unes 700. Cada 
lot inclou joguines educatives, no bèl·liques ni sexistes; 
joguines cooperatives que puguin gaudir en família (un 
joc de taula, per exemple) i/o joguines complementàries 
(com llibres o peluixos). Totes les persones que hi vul-
guin participar poden portar les seves joguines a Creu 

Per Nadal, cap infant 
sense joguina gràcies a 
Creu Roja Garrotxa

ENGUANY FAN FALTA UNES 700 JOGUINES NOVES 
PER A 130 FAMÍLIES DE LA COMARCA. LA CAMPANYA 
ES DUU A TERME FINS AL 20 DE DESEMBRE

Roja, i per a qualsevol dubte es poden dirigir al correu 
marta.puigferrer@creuroja.org. La campanya es porta a 
terme fins el 20 de desembre.

Una de les novetats de la campanya d’engany és que 
Creu Roja Garrotxa s’ha organitzat amb les famílies que 
han volgut per tal d’acotar una mica més, i en la mesu-
ra del possible, la joguina (de menys de 30 euros) que 
li faria il·lusió tenir al nen o nena en qüestió, a través 
d’un arbre dels desitjos. També faran recollides durant 
el mes de desembre en diversos establiments d’Olot. 
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NOVEMBRE’21

20:00h 23DIMARTS
CENTRE CÍVIC SANTA PAU

A càrrec de 
Marta Trigo

Saps que en un any generes 
una mitjana de 6kg de 
residus entre compreses i 
tampons? Xerrada sobre els 
beneficis ambientals i de 
salut de la utilització de la 
copa menstrual. Vine i et 
regalem una copa mens-

trual.

LA MENSTRUACIÓ
SOSTENIBLE

XERRADA

19:00h 09DIJOUS
CENTRE CÍVIC SANTA PAU

[La lluita contra l'extrema dreta als Països  
Catalans, l'Estat espanyol i Europa, avui]

Amb:
· Jordi Borràs , fotoperiodista, autor de 
'Desmuntant Societat Civil Catalana ' (Saldo-
nar, 2015)
· Miquel Ramos , periodista, coordinador de 
l'informe ‘De los neocón a los neonazis: La 
derecha radical en el Estado español ’ 
(Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2021)
· Alba Sidera, periodista, corresponsal a Itàlia 
per 'El Punt' i autora de 'Feixisme persitent ' 
(Saldonar, 2020)
Presenta i modera: Cris Capó

PREVENIR L'ODI, 
IMPOSSIBILITAR LA BARBÀRIE

TAULA RODONA

https://youtu.be/6NKNJc7U7Cc
SEGUIMENT EN DIRECTE AL CANAL DE L’AJUNTAMENT

20:00h10DIVENDRES
PAVELLÓ MUNICIPAL

 “L’OVIDI SE’N VA A 
SANTA PAU”

La formació poètico-musical 
Ovidi4, formada per Mireia 
Vives, Borja Penalba, David 
Caño i David Fernàndez  
reivindiquen novament la 
figura del cantautor alcoià 
Ovidi Montllor i Mengual. 
Amb l’Acompanyament del 
gran Toti Soler a la guitarra.

OVIDI4
CONCERT

GRATUÏT

PODRÀS FER UN DONATIU A LA MITJA PART, PER 
ACOMPANYAR  A LA FAMÍLIA EN EL PROCÉS DE LA 

GRATUÏT

18:00h 11DISSABTE
CENTRE CÍVIC SANTA PAU

Director:
Marc Planagumà

Presentació del documental 
a càrrec de Raúl Valls i 
Albert Planas .
Recordant la figura d’en 
“Cisquet”, un jove maqui 
olotí en lluita contra el 
feixisme, visibilitzem la lluita 
antifeixista dels exiliats 
republicans, que lliuraren les 
seves vides per la llibertat, la 
igualtat i la fraternitat!

CISQUET I EL SEU
GERMÀ

DOCUMENTAL

11:00h11DISSABTE
MIRADOR LLUÍS MASÓ

80è ANIVERSARI 
DE L'EXTERMINI 
DE LLUÍS MASÓ 
A GUSEN, 
MAUTHAUSEN

ACTE 
HOMENATGE

MEMÒRIA
Lluís Masó Subiràs , veí de 
Santa Pau que fou extermi-
nat a l'edat de 36 anys, el 6 
de desembre de 1941 al 
camp de Mauthausen-Gusen.
Ofrena floral i lectura del 
manifest. GRATUÏT

DESEMBRE’21

DESEMBRE’21

11:00h19DIUMENGE
DAVANT L’AJUNTAMENT

CAGADA DEL TIÓ
TRADICIONS

16:00h 31DIVENDRES
DAVANT L’AJUNTAMENT

RECORREGUT 5KM

GRATUÏT

16:00h 31DIVENDRES
DAVANT L’AJUNTAMENT

RECORREGUT 5KM
Sortida de les 16h davant Ajuntament 
de Santa Pau. Apte per a totes les edats.

CURSA DE SANT
SILVESTRE

ESPORT

CONCERT DE
JAUME BARRIS
Cagada del Tió i animació infantil
davant de l’Ajuntament de Santa Pau.  

Ajuntament 
de Santa Pau

Organitza:

Agenda cultural de Santa Pau

TARDOR 2021VOLCANS

CULTURA
ENTRE

Després de celebrar la Festa de l’Aparició de la Mare de 
Déu del Collell, el Santuari del Collell acull el primer dia 
de l’any l’històric Aplec del Ninou. Explica la llegenda que 
el capvespre del 25 d'octubre, Miquel Noguer, un habi-
tant del Torn, feia les seves oracions davant de la porta 
de l'ermita quan es van obrir les batents i va aparèixer 
una nena vestida de blanc que li va comunicar un mis-
satge celestial. Enguany la festa s’ha celebrat, tot i que 
en un format més reduït i sense el tradicional dinar.

Per començar l’any de la millor manera, se celebra l’Aplec 
del Ninou el primer dia del curs. Com cada any, a les 12 
del migdia té lloc la missa presidida pel Bisbe de Girona 
Francesc Pardo, una missa cantada per l’Orquestra de 
la Cobla la Principal de Banyoles i el Cant dels Goigs. El 
mossèn del santuari, Joan Prat, ha explicat que també 
es besarà la verge. “Només és una manera de dir, no 
besaran el medalló, sinó que pujaran al cambril a incli-
nar el cap”, ha concretat. El dinar de germanor no es farà 
i es passarà directament a l’audició de sardanes, a càrrec 
també de la Principal de Banyoles.

Per començar l’any amb 
bon peu, l’Aplec del Ninou

L’ACTE HA ESTAT UN DELS MENYS AFECTATS PER 
LA PANDÈMIA

L’alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, ha assegurat 
que es tracta d’un esdeveniment d’importància a tota 
la demarcació. “Aquell dia es comença l’any i és espe-
cial”, ha afirmat. En referència al perfil dels assistents, 
també ha volgut destacar que és molt complicat adap-
tar aquests aplecs i rejovenir-los. “Sí que hi ha joves que 
estan posats en colles sardanistes o en cobles, però és 
complicat”, ha dit. L’Aplec del Ninou és un dels actes de 
tota la comarca que s’ha vist menys afectat per la pandè-
mia. El gener del 2021 es va celebrar de forma reduïda 
i amb la disminució respectiva d’aforament, però no es 
va suspendre.
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L’Ajuntament de Besalú ha decidit amb la col·laboració 
d’Excalibur acollir una Cavalcada de Reis i un Campament 
Reial alhora. L’acte comença a les 6 de la tarda del 5 de 
gener. La cavalcada obre la jornada amb un recorregut 
que passarà des del Pont de Besalú fins als claustres de 
Sant Pere. Els tres Reis de l’Orient aniran acompanyats 
del seu seguici i d’una batucada. La música animarà els 
carrers fins al punt final de la cavalcada. Justament als 
claustres de Sant Pere hi haurà ubicat un Campament 
Reial molt especial i els infants tindran l’oportunitat 
d’entrar en un món màgic reial. Al campament es podrà 
entrar amb cita prèvia i reserva a l’Oficina de Turisme o 
la Biblioteca de Besalú. Els nens i nenes també gaudiran 
de la sorpresa de trobar-se a tots els personatges que 
normalment són presents durant el recorregut, com ara 
en Fumera, la Bufadora de Núvols, la Xocolatera, en Xu-
met, els Carters, els Escaladors i els Carboners.

Besalú planteja una 
cavalcada i un campament 
reial al mateix temps

ELS REIS DE L’ORIENT FARAN UNA CAVALCADA DE 
PETIT FORMAT PER VISITAR ELS NENS I NENES DE 
LA VILA COMTAL

El Campament Reial s’obrirà dos dies previs a la Nit de 
Reis, perquè els petits puguin portar els seus desitjos al 
Carter Reial. Enguany no podran seure sobre el Carter 
per motius de seguretat sanitària. L’acte ve acompa-
nyat d’un gran volum de voluntaris, com ara, els alum-
nes de l’Institut de Besalú, que també es vestiran de 
patges per ajudar al seguici reial.

La regidora de Cultura, Vanessa Duran, ha assegurat 
que el consistori no tenia la intenció de fer una caval-
cada ordinària. “La plaça de la Llibertat és molt petita i 
se’ns acumula molta gent. És molt complicat d’organit-
zar”, ha apuntat. També ha fet referència als dos for-
mats de l’esdeveniment. “Jo crec que és una tornada 
a la ‘normalitat’ una altra vegada. Volíem que tant les 
famílies com els infants gaudissin d’aquesta nit tan mà-
gica”, ha finalitzat.
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BENZINERA
RENTAT I MANTENIMENT
MINIMARKET

PROMOCIONS 
I TARGETES

Vine i demana informació 
sobre les nostres targetes 
per obtenir el màxim benefici 
a cada repostatge. 

Bones Festes

CARNISSERS I XARCUTERS DES DE 1969

Av. Cisteller, 4 · Sant Joan les Fonts 972 29 02 31 · 605 894 674 · jaumeburgas@yahoo.com

Carns i  embotits  de qual itat  i  proximitat Menjars  per  encàrrec

Jaume Burgas Ripoll

La preparació a la benvinguda de Melcior, Gaspar i Bal-
tasar no seria la mateixa sense el Campament Reial, un 
lloc carregat de màgia i il·lusió format per una part de 
la gran comitiva reial que arriba als pobles i ciutats d’ar-
reu, com Olot. Enguany, l’Home del Temps, els cuiners, 
la aramalera o el carboner, entre altres personatges, 
tornaran a ser presents a la capital garrotxina uns dies 
per tal de poder preparar bé la nit del 5 de gener i per 
rebre a tots aquells infants que vulguin anar-los a visi-
tar i, en molts casos segurament, fer-los entrega de les 
seves cartes i desitjos.

La Plaça Clarà d’Olot acollirà els dies 2, 3 i 4 de gener el 
Campament Reial. Els Catòlics, entitat organitzadora, té 
previst dur a terme aquest acte tan esperat per a tots 
els infants de la ciutat de la manera més normalitzada 
possible. Si les mesures anticovid ho permeten, la idea 
és que per dia passin unes 1.200 persones pel campa-
ment (400 més per dia respecte de l’any passat). Des de 
l’organització continuaran al peu de canó per assegurar 
distàncies de seguretat i fer grups encara més reduïts, 

Enguany el Campament 
Reial tindrà més cabuda

EL RELAXAMENT DE LES MESURES ANTICOVID PER-
METRÀ QUE MÉS PERSONES PUGUIN PASSAR PEL 
CAMPAMENT REIAL
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Solfa
Brasa i cuina

Clarà
Entrepans, amanides i sucs bcrek.com

Us desitgem unes 

si fa falta. Uns dies abans, s’habilitaran entrades gra-
tuïtes per poder accedir al recinte. Per a totes aquelles 
persones que no hagin aconseguit entrada, també s’ha 
previst fer una fila paral·lela per a aquelles persones 
que no disposin d’entrada. 

L’altra gran novetat és que enguany a Olot podrà ve-
nir-hi un nombre major de comitiva reial. A banda dels 
tradicionals personatges, també hi ha una setantena 
de figurants que contribuiran al bon funcionament del 
campament, estant atents en tot moment de les neces-
sitats dels nens i nenes. A l’hora de fer entrega de les 
cartes, els infants i les seves famílies podran escollir si 
apropar-se als patges o bé deixar-les a una a una bús-
tia per evitar cues. Enguany s’amplia l’horari per poder 

anar al campament reial: serà des de les 6 de la tarda 
fins a cap a quarts de 10 del vespre.

Tampoc no poden faltar els tallers de manualitats
Els dies 3, 4 i 5 de gener, ben a prop del Campament 
Reial, els infants de la ciutat podran preparar d’una ma-
nera encara més especial l’arribada de Ses Majestats. 
Com ja és sabut, el viatge de Melcior, Gaspar i Baltasar 
des d’Orient és més que feixuc, i un dels objectius dels 
tallers de manualitats és sorprendre i alegrar el tres 
Reis amb objectes fets mà de tota mena. De manera 
gratuïta, Pigment oferirà diverses sessions per als nens 
i nenes des de les 11.30 a les 13.30 i de 16.00 a 17.30, el 
dilluns 3 i el dimarts 4 de gener, mentre que el dimecres 
5, es farà una sessió entre les 11.30 i les 13.30.
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MIREIA MASDEMONT ROCA
672 77 46 10 | mireia@onbrok.es

C/ Bisbe Vilanova , 1 Bis Entresol 1
17800  OLOT (Girona) www.onbrok.es
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Plaça Palau 11, Baixos - Av. Onze de setembre 26, Baixos 17800 OLOT (Girona) Tel. 972 26 17 89
Mails:  -  - aulinas@aulinas.cat finqueselpalau@aulinas.cat aulinascargol@aulinas.cat

U s  d e s t i g e m  u n e s  B on e s  F e s t e s !



VIU EL NADAL A LA GARROTXA

 ENTREVISTA ALS DIRECTORS DEL CAMPAMENT I LA CAVALCADA D’OLOT

Nadal 202175 V

Per preparar la seva arribada, a Olot 
els Reis de l’Orient i el seu seguici 
confien en Els Catòlics, i no només. 
Els voluntaris que cada any ajuden 
a Ses Majestats i els seus patges a 
sentir-se com a casa són molts més 
que els socis de la pròpia entitat. La 
comoditat del seguici reial és una 
qüestió de ciutat. VIU ha parlat amb 
els actuals directors de l’organització, 
Marià Clavell i Aniol Sellabona, que 
viuen l’esdeveniment amb l’estima 
de qui ho ha gaudit des de ben joves.

Quantes persones es dediquen a 
la recepció del seguici reial a Olot?
Són entre 300 i 350 persones impli-
cades sumant els dies de cavalcada i 
campament.

Hi ha pobles més petits.
El dia de la cavalcada ja són més de 
200, i a darrere hi ha també empre-
ses involucrades.

Quan comenceu a mirar-vos-ho i 
feu la primera reunió?
Passades les Festes del Tura, a finals 
de setembre. Tot el muntatge el fem 
conjuntament amb una comissió 
de gent que fa molts anys que ho 
organitzen. Són entre 20 i 25 perso-
nes que intentem renovar any rere 
any per possibilitar que entrin noves 
persones.

Com us repartiu la feina?
La comissió està formada per res-
ponsables d’àrees. Hi ha la de ves-
tuari, la de perruqueria, la de maqui-
llatge i la de llistes de campament 
i de cavalcada, que s’encarreguen 

“El fonamental per al 
campament i la cavalcada és el 
seu voluntariat i el factor humà”

Els directors dels dos esdeveniments 
ens parlen de l’esforç que s’hi troba 
darrere perquè tot rutlli les hores 
prèvies a la nit més màgica

d’adreçar-se a la gent, inscriure i dis-
tribuir, una feina important que no es 
veu. També tenim una àrea més logís-
tica, la dels carrossaires, que s’enca-
rreguen del muntatge del campament 
i les carrosses i els trons el dia de la 
cavalcada. Darrerament tenim també 
l’àrea de comunicació i gestió de xar-
xes socials, i la Junta de Els Catòlics 
s’encarrega més de l’àrea de treso-
reria. La Cavalcada de Reis costa uns 
diners i això també s’ha de gestionar. 
L’Ajuntament col·labora i també s’ha 
de dir que hi ha moltes empreses da-
rrere que sense elles no es podria per 
el Campament Reial.

Quins són els costos de tot plegat?
La llum i el so dels dies del campament 
corre a càrrec de Els Catòlics, també la 
seguretat i el material per maquillar. 
Cada any intentem fer alguna reno-
vació d’una carrossa o algun altre ele-
ment. Al final el cost és important, tot i 
que tota la gent que hi som treballant 
som voluntaris.

Durant la preparació, us marqueu 
objectius a curt termini?
A cada reunió anem treballant certs 
temes. Per exemple, a la primera reu-
nió es mira a quina escola li toca fer la 
carta [als Reis], quins relleus s’han de 
buscar dins l’organització... i així ens 
anem coordinant perquè el dia de la 
cavalcada tot surti bé.
El ritme deu ser més intens com més a 
prop està el gran dia.
Depèn de l’àrea. Les àrees de llistes 
comencen a avisar la gent a l’octubre 
i les setmanes prèvies tindran feina a 
distribuir la gent, però el dia de la ca-

valcada ja han fet la feina i ajuden 
en altres llocs. Els de vestuari ara no 
tenen feina i després hauran de dis-
tribuir quin vestit va a cada lloc. Els 
de maquillatge i perruqueria tenen 
feina els dies clau, i els carrossaires 
estan quedant un cop de setmana 
des del setembre per arreglar una 
carrossa.

Quin està sent el vostre paper 
com a directors?
Des que hi som no hem tocat mas-
sa coses relacionades amb la de-
coració del campament, però sí 
hem anat cuidant és el sistema de 
cues. Quan vam arribar ja s’havia 
començat a treballar el sistema de 
tiquets. Amb la pandèmia, vam po-
sar en marxa l’adquisició d’entrades 
online i fer que la gent vagi a l’ho-
ra que li toca i no s’hagi d’esperar 
ni vint minuts. Partíem de cues de 
dues i tres hores. Creiem que agilit-
zar l’accés al campament és el que 
millor hem aconseguit. A la cavalca-
da, hem anat intentant renovar els 
trons i les carrosses. Estava pactat 
però no executat.

Què és el fonamental perquè tot 
funcioni?
El factor humà i voluntari que hi 
ha darrere. La Cavalcada i el Cam-
pament Reial d’Olot són el que són 
perquè hi ha gent implicada que de 
manera altruista ve i hi col·labora. 
També les empreses. És un esde-
veniment de ciutat. Els Catòlics ho 
organitza, però hi ha molta gent 
que no hi té res a veure, que ho fa 
només perquè tot això surti bé.
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És la nit més màgica de l’any, la nit del 5 al 6 de gener. 
La nit de Reis. Qui no ha somiat un munt de vegades 
com serà aquella nit? Pensaven en el que els portarien 
els Reis? I qui no recorda el vespre previ a l’arribada 
dels tres mags? Llarga, carregada d’impaciència, amb 
poca son... Qui no ha rumiat, alguna vegada, si s’havia 
deixat alguna cosa important a dir o a demanar a Mel-
cior, Gaspar i Baltasar? Tot plegat forma part d’aquests 
dies especials i diferents.

El 2021 vam viure unes cavalcades reials estàtiques, 
molt diferents a les que havíem viscut fins llavors. A 
Olot, Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar i es van ins-
tal·lar al Parc Nou, amb una petita comitiva que els va 
acompanyar, ben pendents de complir amb les mesu-
res contra la COVID-19. Enguany, si tot va bé, la Caval-
cada reial i la Nit de Reis serà diferent. 

“Aquest any tenim moltes ganes de recuperar la ca-
valcada tradicional, com la de fa dos anys, amb nor-

Olot torna a la 
cavalcada tradicional

SI NO HI HA CANVIS D’ÚLTIMA HORA, ENGUANY 
LA CAVALCADA NO SERÀ ESTÀTICA I LA REBUDA 
REIAL RETORNARÀ AL FIRAL

malitat”, explica Marià Clavell, president d’Els Catòlics 
i membre de la comissió dels Reis. D’aquesta manera, 
els organitzadors tenen previst que els tres Reis esti-
guin a punt perquè a 2/4 de 7 de la tarda del dimecres 
5 de gener desfilin pels carrers de la capital garrotxina, 
seguint el recorregut habitual: inici a la Plaça Clarà, se-
guint pels carrers Mulleras i Bisbe Lorenzana i girant 
en direcció al centre de la ciutat. Plaça Major, carrer 
Sant Esteve i el Firal, on es trobaran el trons. El rei ne-
gre, el rei ros i el rei blanc s’instal·laran en aquest punt 
de la ciutat i rebran a tots els infants que vinguin. Els 
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més petits podran conversar un petit moment amb ells 
i entregar les darreres cartes, tot escoltant els habitu-
als consells que els reis donen per a aquesta nit: anar 
dormir d’hora, deixar una mica de menjar per a ells i 
els camells... ja saben, tot allò imprescindible per donar 
força a ses majestats en una nit habitualment freda i 
carregada de feina.

Segons les darreres informacions arribades des d’Ori-
ent, està previst que arribin a Olot tots els personat-
ges de la comitiva reial, alguns tan icònics i significatius 
com les Caramel·leres, l’Home del Temps i el patge que 
recull els Xumets d’aquells infants que s’han fet grans 
i ja no els fa falta. Important portar-se bé per fer que 
el carboner tingui un viatge de tornada llarg i carregós, 
amb el màxim de saques de carbó possibles. 

I una darrera cosa molt important: tant els Reis Mags 
com els organitzadors de la cavalcada, Els Catòlics, de-
manen a totes les famílies que estiguin pendents de les 
mesures contra la COVID-19 que hi hagi durant aquells 
dies, per tal de poder-les complir i garantir al màxim 
possible la seguretat. 

El concurs de fanalets sempre hi és
Un altre clàssic de la Nit de Reis a Olot és el tradicional 
concurs de fanalets que es duu a terme al Firal havent 
arribat els Reis als trons. L’originalitat té premi i és que 
els deu millors fanalets fets artesanalment seran els 
guanyadors de la nova edició d’aquest concurs. Nor-
malment, els Reis valoren la lluminositat, les formes i 
els detalls que hi ha amagats al fanalet. La recollida de 
fanalets es realitzarà al mateix Firal.
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www.parquingcentreolot.com

I OBLIDA’T DEL COTXE!
APARCA AL CENTRE
AQUESTES FESTES

Dimecres 1 de desembre
Olot
17.30 Art i Nadal. Sala El Torín

Divendres 3 de desembre
Olot
18h Campament Reial. Pl. Clarà
Sant Joan les Fonts
19h Encesa de llums i actuació 
de Laura Plasència, pl. l’Ajuntament

Dissabte 4 de desembre
Argelaguer
18.30 Exhibició Patinadores 
CPA Olot, pavelló
Mieres
16h La Marató de TV3, Pavelló
Olot
10h Taller de Nadal: 
Ornaments amb paper 
decorat. Museu dels Sants
12h Taller de Nadal: 
Ornaments amb paper 
decorat. Museu dels Sants
17h Inauguració Mostra de 
Pessebres a Olot. Hospici
18h Campament Reial. Pl.Clarà
Sant Feliu de Pallerols
19h Documental. Cisquet i el 
seu germà. Ca les Hermanes

Diumenge 5 de desembre
Castellfollit de la Roca
12h Fem salut per La Marató. 
GAC i zumba. Plaça Catalunya
Olot
13h La dansa i les cançons 
nadalenques de la Garrotxa. Firal
Vall d’en Bas
12h Sibil·la: una bruixa dels 
Pirineus, espectacle teatral de 
la companyia Les Fugitives. 
Exterior de Can Trona.
Vall de Bianya
11h Concert de Nadal a 
l'església de Capsec de la Vall de 
Bianya

Sant Jaume de Llierca
Dinar de Santa Llúcia, Centre Cívic

Divendres 17 de desembre
Les Planes d’Hostoles
19h Club de Lectura sobre 
Sunset park de Paul Austen. 
Biblioteca Maria de Jonquers

Dissabte 18 de desembre 
Olot
19h Cantada de Nadal de les 
corals olotines. Sala El Torín
Les Planes d’Hostoles
18h 42è Concert de Nadal de 
la Coral Retorn Planenc amb 
els Solistes de l’Orquestra 
Barroca de Barcelona.
Sant Jaume de Llierca
18h Presentació del conte ‘Una 
estrella a Santa Magdalena’, 
Centre Cívic
Sant Joan les Fonts
17.30 Caliu Nadalenc, pl. major
Vall d’en Bas 
10.30 Taller de Nadal amb la 
tècnica del macramé, teixirem 
un arbre de Nadal i una corona 
per decorar. Can Trona 
16.30  Contacontes: El gran 
viatge de l’Apol·lo, a càrrec de 
Tosca. Història del viatge de la 
papallona Apol·lo pels pirineus; 
relat sobre la biodiversitat i el 
canvi climàtic. L’activitat acaba 
amb un taller de papiroflèxia i 
de pintar animals. Can Trona
17.30h Cagada del Tió. Placeta 
davant del local del Ratolí 
(Sant Esteve d’en Bas)
Les Preses 
18h Encesa de llums i cercavila 
a Bosc de Tosca 
18.30 Gran Cagada del Tió 
Bosc de Tosca 
19h Xocolatada Popular Bosc 
de Tosca

Vall d’en Bas 
De 10h a 13h Canviem les 
mirades, jornada organitzada 
juntament amb el Col·lectiu 
d’Ensenyants de la Garrotxa. 
Can Trona 

Diumenge 12 de desembre
Argelaguer
9h Festa Major: esmorzar 
popular, pavelló
11h Festa Major: missa 
cantada amb la Cobla Foment 
del Montgrí, església
12h Festa Major: cercavila i ballada 
de gegants i Burres, pl. major
13h Festa Major: sardanes i 
vermut amb la Cobla Foment 
del Montgrí, plaça major
17h Festa Major: taller 
d’escriptura creativa a càrrec 
de Carme Caüm, sala de lectura 
de l’ajuntament
20h Festa Major: Quartet Melt. 
Pavelló
Olot
Matí Festa Pessebrista. Missa 
i petit concert coral. Església de 
Sant Esteve
Les Planes d’Hostoles
08h Sortida a Sant Pere 
Sacosta per portar el 
pessebre. Plaça Nova
Sant Joan les Fonts
Festa de Santa Eulàlia de 
Begudà
Vall d’en Bas 
10.30 Taller introductori al 
cultiu de bolets de soca, a 
càrrec de Francesc Asperó, de 
Fungi Girona. Can Trona

Dilluns 13 de desembre
Olot
17.30 Hora del conte: El Nadal 
d’en Pasqual. Biblioteca Marià 
Vayreda

Dilluns 6 de desembre 
Vall d’en Bas
Tot el dia. El Mallol Fira de 
Sant Nicolau.

Divendres 10 de desembre
Les Planes d’Hostoles
16.30 Venta de manualitats 
per La Marató. 
Escola de Sant Cristòfol

Dissabte 11 de desembre
Argelaguer
9.30 Festa Major: passejada 
popular, Sortida i arribada 
Plaça Major
12h Festa Major: Dansa 
contemporània amb Shalott, 
plaça de Santa Anna
Estrena exposició de 
fotografia ’Experiència 
i saviesa’ de l’escola 
Montpalau, Capella de Santa 
Anna
17h Festa Major: Luidiespai 
(jocs per a totes les edats), 
pista poliesportiva
21h Festa Major: Mother 
Mine i Relat
Olot
17h Pregó-Missatge 
Nadalenc 2021 de la Mostra 
de Pessebres a Olot, 
a càrrec de Els Catòlics i 
l’Orfeó Popular Olotí. 
Hospici, davant el Pessebre de 
la Ciutat
Sant Feliu de Pallerols
18h Inauguració exposició 
‘Remences. La lluita per la 
llibertat’. Antiga estació.
Sant Jaume de Llierca
Tot el dia, Mercat de Nadal, 
plaça Major
Sant Joan les Fonts
14h Dinar de Nadal, 
Casal d’avis  
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Diumenge 19 de desembre
Castellfollit de la Roca
12h Fem salut per La Marató. 
GAC i zumba. Plaça Catalunya
Montagut i Oix
Caga tió i Marató de TV3
Olot
9h Canicross de Sant Silvestre i 
Caminada, Pavelló Firal
19h Concert de Nadal de les 
Corals Olotines
Sant Jaume de Llierca
Marató de TV3
Santa Pau
12h missa Església de Santa Llúcia
Sant Joan les Fonts
12h Festa d’Esperança, missa a 
l’església d’Esperança de La Canya
12h Música Clàssica a càrrec 
de l’Orquestra de Cambra de 
Sant Feliu de Guíxols, Monestir 
Romànic 

Dilluns 20 de desembre
Sant Feliu de Pallerols
15.30 Festa de Nadal de 
l’Escola Rocalba. Firal

Dimarts 21 de desembre
Argelaguer
21h Baixada de falles i Home 
Escorça

Vall d’en Bas 
17h Cantada de Nadales del 
Parvulari. Can Tista

Dimecres 22 de desembre
Les Planes d’Hostoles
19.30 Festival de Nadal. Escola 
de Sant Cristòfol

Dijous 23 de desembre
Les Planes d’Hostoles
Arribada del pessebre i del 
gran Tió. Barri del Jonquer
Sant Jaume de Llierca
Cagada del Tió, Centre Cívic

Divendres 24 de desembre
Montagut i Oix
De 17h a 19h Exposició de 
pessebres de l’Alta Garrotxa, 
Era de Sant Sebastià
Sant Joan les Fonts 
00h Missa del Gall, Monestir 
Romànic
Vall d’en Bas 
22h Missa del Gall. Església de 
La Pinya

Dissabte 25 de desembre
Joanetes
19h Pessebre Vivent de 
Joanetes

Montagut i Oix
De 17h a 19h Exposició de 
pessebres de l’Alta Garrotxa, 
Era de Sant Sebastià
Olot
19.30 Els Pastorets d’Olot. 
Els Catòlics
Les Planes d’Hostoles
10h Sorteig extraordinari 
del Club d’Amics de Ràdio 
les Planes
Sant Aniol de Finestres
18 h Quina de Nadal, Local 
Social
Vall d’en Bas 
19h Pessebre Vivent de 
Joanetes.

Diumenge 26 de desembre
Joanetes
18h Pessebre Vivent de 
Joanetes
Montagut i Oix
De 17h a 19h Exposició de 
pessebres de l’Alta Garrotxa, 
Era de Sant Sebastià
Olot
19h Nit del pessebre. 
Vetllada poètico-musical. 
Pessebre de la Ciutat. 
Hospici
19h Els Pastorets dels 

Catòlics. Els Catòlics
19h Els Pastorets d’Olot. 
Orfeó Popular Olotí
Sant Feliu de Pallerols
19h Els Pastorets del Ferrer 
Magí, amb els joves del 
poble. Ca les Hermanes
Vall d’en Bas 
18h Pessebre Vivent de 
Joanetes.

Dilluns 27 de desembre
Olot
19h Els Pastorets d’Olot. 
Els Catòlics
Les Planes d’Hostoles
Arribada de les bústies 
reials. Plaça Nova i Parc Nou 
la Parada del Jonquer
Vall de Bianya
16h Taller de cuina al Centre 
Cívic de Bianya

Dimarts 28 de desembre 
Vall d’en Bas 
Expedient 17176, escape 
room de terror pel poble de 
Sant Esteve d’en Bas

Divendres 31 de desembre
Olot
12h L’Home dels Nassos 
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Agenda 
Cavalcada de Reis 
del 5 de gener a les 
poblacions garrotxines

17h Les Planes d’Hostoles
Sortida del carrer de la Salut i 
arribada a la Plaça Nova.

18h Besalú
Sortida del Pont de Besalú i 
arribada als claustres de Sant 
Pere

18h La Vall de Bianya
Sortida del centre cívic 
d’Hostalnou

18h Sant Jaume de Llierca
Sortida del carrer Major i 
arribada a la Plaça Major

18.30 Olot
Sortida de la Plaça Clarà i 
acabament al Firal

18.30 Les Preses

18.30 Sant Esteve d’en Bas

18.30 Sant Feliu de Pallerols
Sortida de la Plaça del Soler

18.30 Sant Joan les Fonts
Sortida de l’Escola Castanyer 
i rebuda reial al Prat de Can 
Miquelet

19h Argelaguer
Arribada a la Plaça de Sant 
Damas

19h Els Hostalets d’en Bas 

19h Montagut i Oix
Sortida del camp de futbol

19h Santa Pau
Sortida de la Zona Esportiva 
i arribada a la Plaça Major

20h La Canya

Sortida de la Cooperativa

Divendres 31 de desembre
Olot 
Visita el Pessebre de la 
Ciutat. Hospici
16h Cursa de Sant Silvestre, 
CF Sant Roc
Sant Joan les Fonts
Sopar de cap d’any, 
Casal d’avis de Sant Joan 
les Fonts
Santa Pau
16h Cursa de Sant Silvestre, 
Ajuntament

Dissabte 1 de gener
Joanetes
18h Pessebre Vivent de 
Joanetes
Montagut i Oix
De 17h a 19h Exposició de 
pessebres de l’Alta Garrotxa, 
Era de Sant Sebastià
Olot
19h Els Pastorets d’Olot. 
Orfeó Popular Olotí
Sant Ferriol
12h Aplec del Ninou, 
Santuari del Collell
Vall d’en Bas 
18h Pessebre Vivent de 
Joanetes.

Diumenge 2 de gener 
Joanetes
18h Pessebre Vivent de 
Joanetes
Montagut i Oix
Cursa de Sant Silvestre. 
Ajuntament
De 17h a 19h Exposició 
de pessebres de l’Alta 
Garrotxa, Era de Sant 
Sebastià

Olot
18h Campament Reial. 
Plaça Clarà
18h Els Pastorets dels 
Catòlics. Teatre Principal d’Olot
19h Els Pastorets d’Olot. 
Orfeó Popular Olotí
Les Planes d’Hostoles
11h Visita i recollida de 
cartes del Carter Reial. 
Parc de la Plaça Nova
16h Parc de Nadal infantil
Sant Feliu de Pallerols
17h Els Pastorets del Ferrer 
Magí, amb els joves del 
poble. Ca les Hermanes
Vall d’en Bas 
18h Pessebre Vivent de 
Joanetes

Dilluns 3 de gener
Les Planes d’Hostoles
16h Parc de Nadal infantil
Sant Jaume de Llierca
18 h Carter Reial
Vall de Bianya
16h Taller de Fanalets al 
Centre Cívic de Bianya
Vall d’en Bas 
De 17h a 20h Taller d’en 
Fumera, organitzat per les 
Mum’s. 
Can Trona
Olot
11.30 Taller de manualitats 
campament reial. Pl. Clarà
16h Taller de manualitats 
campament reial. 
Plaça Clarà
18h Campament Reial. 
Plaça Clarà
Sant Joan les Fonts
Campament reial

Dimarts 4 de gener
Olot
18h Campament Reial
Plaça Clarà
De 11.30 a 13.30 taller de 
manualitats campament reial, 
Plaça Clarà
De 16h a 17.30 taller de 
manualitats campament reial, 
Plaça Clarà
Les Planes d’Hostoles
16h Parc de Nadal infantil
Sant Joan les Fonts
De 18h a 20h campament 
reial, Prat de Can Miquelet
Vall d’en Bas 
Primer torneig de globus de 
la Vall d’en Bas

Dimecres 5 de gener
Olot
11.30 Taller de manualitats 
campament reial. Plaça Clarà
Les Preses 
17.15 Inscripcions per al 
concurs de fanalets 

Dijous 6 de gener 
Montagut i Oix
17h Exposició de pessebres 
de l’Alta Garrotxa. 
Era de Sant Sebastià
Les Planes d’Hostoles
12h Sorteig del lot de l’Oient a 
Ràdio les Planes

Dissabte 8 de gener
Olot
20h Concert de Nadal. El 
Trencanous i tres nadales. 
Orquestra de Cambra Terrassa 
48. Teatre Principal d’Olot
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Aquest Nadal, la televisió de proximitat de la comarca 
tornarà a ser al costat dels garrotxins i les garrotxines, 
i més que mai en aquestes dates tan assenyalades i es-
pecials d’enguany que recorden una mica més al Nadal 
que hem viscut sempre. Ho farà amb il·lusions renova-
des, com els veïns de la comarca, fent de testimoni i al-
taveu a través dels serveis informatius, sobre tot el que 
els ajuntaments i les entitats preparen a cadascun dels 
municipis, però també a través de programes especials 
que volen acompanyar les sobretaules de els famílies 
garrotxines.

Enguany, les entitats de totes i cadascuna de les po-
blacions garrotxines volen recuperar el temps perdut. 
En alguns pobles, enguany el programa nadalenc s’ha 
vist ampliat lleugerament i es té clar des de molt temps 
abans. Una de les entitats que aquest Nadal vol cele-
brar el seu acte tradicional sobre totes les coses és la 
Coral Retorn Planenc. Al Concert de Nadal de Les Pla-
nes d’Hostoles d’aquest 2021 s’hi celebrarà el centenari 
del seu naixement. Han preparat un concert íntim en 
què el cor local serà el màxim protagonista, acompa-
nyat per una orquestra de cambra i un muntatge de 
llum i color que acompanyarà les notes. Olot Televisió 
enregistrarà aquest concert tan especial i l’oferirà La 
Nit de Nadal a les 11 de la nit, així com el dia de Nadal 
a les 3 de la tarda.

Sant Esteve és el dia de Els Pastorets i a Olot Televi-
sió també és tradició. El 26 de desembre, a les 6 de 
la tarda, la Televisió de la Garrotxa emetrà Els Pasto-
rets d’Olot representats pel quadre d’actors de l’Orfeó 
Popular Olotí en el format actual, amb música en viu 

La Televisió de la 
Garrotxa, en els 
moments més especials

OLOT TELEVISIÓ ACOMPANYARÀ ELS GARROTXINS 

EN EL NADAL DE LA REPRESA

a càrrec del grup Brunzit, sota la direcció artística de 
Marta Puig i la direcció musical de Joan Naspleda. En-
guany és un any especial per a Els Pastorets d’Olot, ja 
que Els Catòlics celebra el 140è aniversari de la seva 
creació, i és per tant una fantàstica ocasió per viure’ls 
en família, també a casa.

Les televisions de proximitat també volen acompanyar 
les famílies la Nit de Cap d’Any, i és per això que la Xar-
xa de Televisions Locals sempre prepara un programa 
especial per esperar les campanades, un espai que, per 
cert, compta amb la col·laboració dels professionals 
d’Olot Televisió. L’any passat van sortir representant 
una escena de Els Pastorets d’Olot. Quina una en por-
ten de cap per a aquest any?

I Olot Televisió, tornarà a ser, per suposat, amb els gar-
rotxins i les garrotxines durant la nit de Reis, amb el 
desplegament a què ha acostumat els espectadors els 
darrers anys, perquè cap persona no se la perdi, sigui 
allà on sigui. La Televisió de la Garrotxa serà al mateix 
temps a la Cavalcada de Reis d’Olot i les d’alguns dels 
pobles de la comarca per dur al televisor les millors 
imatges de la nit més màgica de l’any.
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