el Carnaval a la Garrotxa
El Carnaval a la Garrotxa obre la porta a una
nova etapa en què la festa més esbojarrada
donarà pas a la celebració més introspectiva,
espiritual i litúrgica de la Setmana Santa, sense
pràcticament temps per a la Quaresma.
VIU la Garrotxa torna a omplir les seves
pàgines d’activitats programades, en una etapa
inspirada en part per l’obertura del nou Espai
Cràter d’Olot, un punt més d’atracció per als
actes, ﬁres i festivals que arriben a la comarca
amb la proximitat del bon temps.

Núm. 16

gratuït

Opermovil, el teu servei oﬁcial Mitsubishi a Olot
El taller de reparació multimarca compta amb una nova cabina de pintura de
gas més ràpida i sostenible
Una família garrotxina acaba d’adquirir un vehicle Mitsubishi. Ho fa amb la tranquil·litat de comptar amb el taller Opermovil molt a prop de casa, a l’Avinguda Sant Joan les Abadesses d’Olot.
Aquest servei, oficial per a Mitsubishi, té formació, maquinària original, manuals, utillatges, accés
a peces de substitució i reprogramació de software oficial de la marca a disposició del client,
sense necessitat de moure’s fora de la comarca. Al mateix temps, Opermovil destaca com a taller
especialitzat per a la marca Mercedes-Benz. L’establiment compta amb un equip de mecànics
d’àmplia experiència que ofereix un servei de reparació mecànica i elèctrica integral multimarca.

El taller i centre de planxa i pintura disposa de servei de vehicle de
substitució gratuït
Opermovil és també un centre de referència en planxa i pintura a la comarca. A finals del 2021 va
adquirir una cabina amb combustió de gas que ofereix un servei més sostenible, menys contaminant i amb un assecatge notablement més ràpid que permet accelerar també el procés de muntatge. El responsable del taller olotí, Albert Fontàs, assegura que en serveis de reparació de
planxa ràpida el vehicle "pot estar enllestit en menys de dues jornades". A més, l’espera amb
Opermovil és més còmode, ja que disposen d’un servei de vehicle de substitució gratuït, tant per
a la reparació com davant d’un servei de planxa i pintura.

Nosaltres volem un futur

EOG_22

amb energies renovables, i tu?

A Bassols Energia fem realitat
el teu sistema d’autoconsum
www.bassolsenergia.com

Entra i demana
el teu estudi
personalitzat
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VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

EL COR DE LA TERRA
El Doctor de la Pesta venecià del cartell del Carnaval
d’Olot 2022 ens recorda els mesos més durs de la
pandèmia i, alhora, ens presenta una nova etapa, més
acolorida. El Carnaval a la Garrotxa arriba amb els ecos
dels carnestoltes celebrats a altres poblacions i les
versions infantils a casa nostra, festes multitudinàries
i saludables, fetes a l’aire lliure. El parèntesi ha durat
dos anys. Cal mirar enrere i recordar com se celebrava
una festa. Aquestes setmanes toca aferrar-se amb les
mans a la pròpia terra, a les seves tradicions, i extreure’n l’essència de la nostra manera de fer i de sentir
abans que sigui hora d’enterrar-hi la sardina.
Capricis del destí han volgut que els carnavals arribin
amuntegats sobre la Pasqua sense una Quaresma
com Déu mana. La nova etapa apareix apressada, sense massa temps per a la planificació, tot i que fa dos
anys que hi estem avesats. Toca aterrar a la primavera i, amb el bon temps, reconfigurar la manera com
vivim, com sortim i com explotem els nostres valors.
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Novament, els garrotxins aferrem les mans a la terra
per extreure’n les seves pedres precioses. A Santa Pau,
n’han extret els fesols per organitzar la Fira de Sant
Antoni, més tard i més esperada del que és habitual.
Finalment, els santapauencs han decidit que ompliran
la plaça porticada, i la resta de garrotxins i visitants
que ens n’alegrem. A Olot, del cor de la terra n’han extret els misteris dels volcans, i els han agrupat a l’Espai
Cràter per mostrar-los al món. L’equipament és una
nova oportunitat per reconfigurar la manera com ens
miren i ens visiten, una altra veta per a la nova etapa.
La Setmana Santa també arribarà, més aviat que tard,
i a la Garrotxa es tornarà a celebrar a compte de passos i processons, benedicció de palmes i palmons, i un
bon dilluns, la mona de pasqua. VIU la Garrotxa seguirà acompanyant els veïns de la comarca en aquesta
nova etapa, amb les pàgines altre cop plenes d’activitats, les que s’organitzen al cor de la nostra terra,
perquè no us perdeu cap oportunitat de tornar-les a
gaudir.
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VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
EL CARNAVAL D'OLOT

L’esperada Gran Rua de Carnaval
torna a Olot
LA GRAN DESFILADA ÉS DISSABTE 26 DE MARÇ, AMB CONCURS
DE CARROSSES I COMPARSES

El cartell del Carnaval d’Olot 2022 és històric, no només per ser el primer dibuix en llapis de la seva història, sinó també per aconseguir encaixar una epidèmia
i la festa en una sola obra artística. Seguint l’estela
del cartell, totes les activitats que el Centre d’Iniciatives Turístiques ha preparat en aquesta edició també
ho són, d’històriques, ja que es realitzen després d’un
any d’aturada obligada per la pandèmia.
Aquesta és la 33a edició del Carnaval, una festa “diferent i condicionada”, segons expressa el mateix
president del CIT, Josep Andrés. El Concurs-Recital
de Poesia Eròtica havia estat, històricament, el darrer
acte de la festivitat, però enguany ha estat el primer.
Un grup de rapsodes de l’Associació Rapsòdia Veus
Literàries van recitar un total de 23 poesies finalistes
a principis de març.
Com a presentació oficial del Carnaval d’Olot, el CIT
prepara una trobada el dissabte 12 de març amb el
pregó del Rei Carnestoltes, la Reina del Carnaval i el
traspàs de manaments. Manu González, de la colla
Els Emmaskarats, i Manuela López, de la colla Els Karnavalots, són el Rei i la Reina d¡enguany.
El gran dia arriba el dissabte 26 de març. S’espera
una jornada molt intensa i també molt esperada per
la ciutadania. L’Associació de Comerciants d’Olot prepara durant tot el dia un Concurs de Comerços i Aparadors de Carnaval.
Un dels moments més icònics començarà a les 11 del
matí, amb el recorregut del Rei i la Reina pel carrer
Major i el carrer Sant Rafel. Més tard, a les 12, arriba la Cercavila del Rei Carnestoltes i la Reina del
Carnaval. La colla Els Titots i altres colles desfilaran i
visitaran diverses residències de la ciutat.
La Gran Rua de Carnaval comença una mica més
tard que els altres anys, a 2/4 de 6 de la tarda. El recorregut s’inicia a l’Avinguda Santa Coloma i acaba a
la plaça Clarà. La desfilada compta amb un concurs
de carrosses i comparses, i Olot Televisió la retransmetrà en directe a partir de les 6 de la tarda. En
cas de pluja, la Gran Rua es durà a terme el diumenge
27 a partir de 2/4 de 6 de la tarda.
Davant la decisió de diverses colles de no participar,
Andrés assegura que és un any molt “especial”. “Em
sap molt de greu de dir, però la participació no serà
l’habitual dels altres anys”, ha expressat, tot i que
valora el fet que almenys es pugui realitzar, tal i com
ja es va aconseguir amb l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu
d’Olot i la Garrotxa. Tot i així, algunes colles s’han ins-
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crit a última hora i la participació a la Gran Rua encara
pot donar alguna sorpresa.
La Gran Rua acabarà amb un sopar de penyes de
productes de la Garrotxa i el lliurament de premis
del concurs. Un euro del preu del sopar anirà destinat a l’associació El Paraigua de familiars de persones amb malalties mentals. La festa, però, no acabarà
aquí, ja que per a alguns començarà a 2/4 d’1 de la
nit, amb la Gran Festa de Carnaval al Pavelló Firal,
amenitzada pel grup Ruc&Roll i DJ’s.

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
EL CARTELL

El Doctor de la Pesta,
protagonista del cartell
del Carnaval
JORDI SERRAT ÉS L’AUTOR DE LA PRIMERA OBRA
DIBUIXADA EN LLAPIS

De ben segur que aquest Carnaval serà recordat durant molt
de temps. No només pel context en el qual se celebra, sinó
també pel seu cartell de presentació. El seu autor, Jordi Serrat, ha fet el que no havia fet mai ningú, ja que es tracta del
primer cartell dibuixat íntegrament en llapis. “Volia reivindicar
el dibuix més baix i amb l’eina més clàssica”, justifica Serrat.
En tot cas, per entendre el cartell, ens hem de situar un grapat
d'anys abans de la pandèmia. En concret, ens desplacem fins
al segle XVI, enmig de les epidèmies per la pesta. Quan els
metges havien de traslladar-se a curar un malalt, es posaven
una mascareta en forma de bec amb unes ulleres.
També se sospitava que podien ser encomanats de la malaltia
per l’aire. L’anomenat ‘Doctor de la Pesta’ és un personatge
icònic del Carnaval de Venècia, a Itàlia. La idea de l’autor ha
estat mesclar una epidèmia amb el carnaval. “Penso que és
un personatge molt adient amb la pandèmia que vivim”, defensa.
Serrat ha dibuixat el ‘Doctor de la Pesta’ amb un gest que convida a participar de la festa. En aquest sentit, assegura que
és el moment més adequat per conèixer aquest personatge.

Tot i això, lamenta que el Carnastoltes encara estarà una mica
condicionat pel moment que ens ha tocat viure, però creu
que les festes contribuiran a normalitzar la situació.
“El meu avi era pintor a Canet de Mar i em va ensenyar a dibuixar. Des de ben petit que dibuixo i no ho he deixat mai. Havia
anat a l’estudi que en Xavier Carbonell tenia a Can Batlló als
anys vuitanta i després a Belles Arts a fer dibuix. Vaig tenir de
mestres en Lluís Solé i en Lluís Juanola. ”, explica l’autor del
cartell.
El sentiment que més li genera el fet de ser l’autor del cartell és la il·lusió. I és que en Jordi Serrat ja és un vell conegut
d’aquestes jornades. Com a Rei del Carnaval de l’any 2004, ha
volgut recordar que aquell any, l’autor del cartell va ser en Pep
Callís, que va fer el primer dissenyat en fotografia. “Va ser molt
bonic”, diu.
“Un gran honor que t’ho demanin, que et tinguin en compte i
més si per molt que hagis dibuixat ho portes com una afició”,
celebra Serrat. El 'Doctor de la Pesta' podria haver aparegut
per exterminar aquesta llarga pandèmia.

NOVA
PROACE CITY

120
PER

€
AL MES SENSE IVA

1 quota de 3.201,78 € (sense IVA).
120 € mes 59 quotes (sense IVA).
Última quota: 4.567,27 € (sense IVA).
Entrada: 1.404,47 € (sense IVA).
TIN: 3,95%. *TAE: 4,64%.

5 ANYS DE GARANTIA, MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

TOYOTA AURA MOTOR

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

www.auramotor.toyota.es

Telf: 972 272 440

Emissions CO2 (g/km): 131 – 156. Consum mitjà (l/100 km): 5,0 – 5,9.
*Preu corresponent a Proace City Van Media GX. Preu per finançar: 14.781,45 € (sense IVA). Preu d´adquisició al comptat: 14.203,42 € (sense IVA). Entrada: 1.404,47 € (sense IVA). Despeses d’obertura al comptat (1,5 %)
200,65 € (sense IVA), TIN: 3,95 %. TAE: 4,64 %. 60 mesos: 1 quota de 3.201,78 € (sense IVA) per abonar en el moment de signar el contracte de finançament, 59 quotes de 120 €/mes (sense IVA) i última quota: 4.567,27 €
(sense IVA). Import total del crèdit: 13.376,98 € (sense IVA). Import total del deute: 15.049,70 € (sense IVA). Preu total a terminis: 16.454,17 € (sense IVA). Cost total del crèdit: 1.672,72 € (sense IVA). Import dels
interessos: 1.472,07 € (sense IVA). Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Leasing de Toyota Kreditbank GmbH sucursal a Espanya. Transport, impost de matriculació, descompte promocional
per a professionals, aportació del concessionari. 5 anys de garantia, 5 primers manteniments i 5 anys d’assistència en carretera inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no
inclosos. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 31/03/2022 a Península i Balears. Promoció no acumulable a altres ofertes o descomptes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U.
(Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a més informació, consulteu el vostre concessionari habitual o visiteu toyota.es. Els nivells de consum de combustible, així com d’emissions
de CO2, es mesuren en un entorn controlat, d’acord amb els requisits de la normativa europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu amb Toyota
España, SLU o el vostre concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres factors (condicions de la carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després de la matriculació,
càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i en les emissions de CO2.
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Manoli López,
la Reina del Carnaval

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

Reina de Quevedo
Emperadriu de Sant Miquel
Pubilla dels Karnavalots
Marquesa d’Aguilar de la Frontera
Duquessa de la Manguera

Esperàveu que us proposarien
pujar al tron en aquesta edició?
El CIT ha decidit que els reis del 2022
surtin de les colles que no n’havien
tingut mai. Els Karnavalots hi som
des del 2019. Mai m’hagués pensat
que ens ho proposarien tan aviat.

Quina és la teva relació personal
amb el Carnaval?
Sempre m’he disfressat per Carnaval, i quan hi ha música, soc la primera que ballo! Porto 14 anys que
vaig en el Ball Pla del barri de Sant
Miquel i sempre vaig pensar que
quan pogués desfilaria en una colla
de Carnaval, però em feia cosa. Llavors ens vam adonar que entre els
membres de l’Associació de Veïns i
la Comissió de festes hi havia ganes
de passar-ho bé per Carnaval. Va
ser quan vam decidir provar i crear
la colla dels Karnavalots.

Com va anar l’elecció?
Vam fer una reunió de junta per
decidir qui seria la Reina del Carnaval. Em vaig trobar que la resta de
membres ja havien pensat que fos
jo. Em van dir que havia de ser-ho
perquè ho viuria molt. A mi la veritat és que m’agrada molt i no em
van haver d’insistir gaire!

Aquest Carnaval serà especial
perquè és el del retorn. Creus
que gaudireu del reialme?
Al cent per cent! Ja estic gaudint de
la preparació al màxim. A la colla
estem preparant el ball amb la Reina. La meva colla s’ho mereix, i crec
que serà una experiència molt rica
per a mi.

Amb Manoli López, els Karnavalots de Sant Miquel estrenen reialme al Carnaval d’Olot. La colla
és la més jove de la festa olotina
i fins al moment només ha tingut
ocasió de viure dues grans rues.
En aquesta edició, volen alt.
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Ser reina també és una responsabilitat per les moltes visites que
s’han de fer. T’has preparat?
Sí, però quan t’agrada, no costa
tant. No et dic que no hi haurà algun dia que serà esgotador, però jo
en tinc moltes ganes ja!
Amb el Rei heu unit la temàtica
de les vostres disfresses.
Vam estar treballant amb en Carles
Soler en el meu model, i després
vaig pensar que podíem adequar-lo
a la disfressa d’en Manu. Va anar
rodat, el tema de l’au fènix amb el
que jo tenia pensat.
Hi ha sintonia amb el Rei del Carnaval 2022?
Oh! Jo no el coneixia, però hi ha tant
de ‘feeling’... El que ens estem divertint! És que no parem de riure! És
un noi encantador. Estic molt contenta.

Manu González, el
Rei del Carnaval

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

Rei Emmaskarat de les Lleis, el Ball i l’Alegria
Esperit Guardià de la Fauna i Naturalesa
Defensor de la Diversitat
Príncep ressorgit de la Ploma i la Purpurina

Els Emmaskarats són una colla jove,
encara no han fet 10 anys però ja li
han agafat el ritme i la mida a això del
Carnaval. En les darreres rues no han
parat de sorprendre i de guanyar premis, tant a Olot com a la Costa Brava. El
reconeixement en forma de reialme els
arriba d’hora.
Com va anar la teva elecció?
Aquest any estàvem pendents de si es faria o no el Carnaval. Els caps de colla ens
van reunir a tots un diumenge i ens van
anunciar que finalment no es faria. En
Marc Jordà ens va dir que a casa seva per
pair les males notícies menjaven un tall de
coca i que n’havien portat una. La meva
sorpresa va ser quan van desembolicar-la
i a sobre de la coca hi havia escrit en xocolata “Manu, Rei del Carnaval 2022”.
Què va significar per a vosaltres
la proposta del CIT?
A tothom que li agrada realment el Carnaval i el viu conscientment, sap que el

fet de tenir Rei o Reina és un honor. Que
pensessin en Els Emmaskarats va ser un
regal.
Quina és la teva relació personal
amb el Carnaval?
Jo el Carnaval el visc des del moment
de fer-ne la preparació, m’agrada tot el
conjunt. És l’única cosa que no em poden
treure de l’any. Aquesta passada temporada que ens vam quedar sense Carnaval el vaig enyorar molt.
Aquest any és especial perquè és
el del retorn. Creieu que el gaudireu?
Totalment. El dia que ens vam reunir de
manera virtual amb totes les colles ja vaig
dir que és un doble honor ser Rei tornant
de la pandèmia. El Carnaval al cap i a la
fi són les persones que el fan, i totes les
colles ho vivim. L’important és mantenir
l’esperit del Carnaval viu i gaudir-lo. Hi ha
gent en residències que no poden anar a
veure’l i és una manera de portar-los-hi

a casa. Aquesta experiència no té preu.
Quina disfressa heu escollit?
Hi havia un tema que sempre m’havia
cridat l’atenció i en el moment que em
van dir que seria Rei aquest any, encara
el vaig veure amb més raó de ser. Representa un au fènix, que ressorgeix de les
seves cendres per tornar a viure. Venint
d’on venim, amb tot el tema de la pandèmia, què millor que l’au fènix per representar el ressorgiment del Carnaval.
Hi ha sintonia amb la Reina del
Carnaval 2022?
Sí, des del primer dia! La Manoli i jo no
ens coneixíem, però des del primer dia,
quan vam coincidir amb en Carles Solé
per plantejar-li la idea dels vestits, ha estat com si ens coneguéssim des de feia
molt de temps. Riem moltíssim, una cosa
exagerada! (Riu). Parlem pràcticament
cada dia, per Whatsapp o per telèfon.
Crec que he tingut molta sort amb la
Reina que m’ha tocat i tinc molt clar que
m’emporto una amistat per sempre.

Dóna un nou aire a la teva llar amb
TAPISSERIA
ABANS

DESPRÉS

TENDALS
CORTINES DE TOT TIPUS
Arquebisbe Alemany, 27
VIC · 93 883 34 99

Av. onze de setembre, 8
OLOT · 972 26 47 07

Tot en
protecció
solar
636 150 219
www.tapis-ser.cat
tapis.ser@hotmail.com

Segueix-nos!
Més fotos a: @tapis_ser
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EL CARNAVAL INFANTIL

Centenars de nens i nenes tenyeixen el
Parc Nou de color
EL CARNAVAL INFANTIL VA OFERIR IMATGES DE
L’ESPAI OLOTÍ QUE FEIA TEMPS QUE NO ES VEIEN

Disfresses de princeses, extraterrestres o d’animals.
Globus de colors i un espectacle infantil de primer
nivell. I si a tots aquests elements li afegim diversió
i ganes de ballar, només ens surt una paraula: Carnaval. Centenars de nens i nenes van tenyir el Parc
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Nou de color amb un Carnaval Infantil molt esperat
que va oferir imatges de l’espai olotí que feia temps
que no es veien. El grup d’animació ‘El Gripau Blau’
va fer ballar els infants i les famílies amb un espectacle únic i molt dinàmic.

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

Un carnestoltes el més
sostenible possible
PER A INFANTS DE 3 A 7 ANYS

Segur que cada dia genereu molts residus a les vostres llars. Doncs algunes
d’aquestes deixalles poden ser útils per elaborar una disfressa casolana. Enguany farem volar la imaginació i partir de tot allò que ens volem treure del
damunt crearem un personatge del Planeta Terra encarregat d’ensenyar a tothom qui ho vulgui la importància de reutilitzar els productes i de tenir cura
del nostre planeta.

1

2
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4
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Què necessitarem?
2 cartolines
prèviament utilitzades
Llapis i maquineta
Tisores
2 Ampolles de plàstic
2 cordills
Taps d’ampolles o brics
2 o 3 pàgines de diari
Grapadora
Cola
Retoladors verd i negre

Primer agafarem els
diaris i els retallarem
petits fent diferents
formes geomètriques.

Agafem la cartolina verda i hi enganxem amb
cola les diferents formes geomètriques fetes
amb els diaris. Fem el
mateix amb els trossos
d’ampolla a la cartolina,
aquest cop, però, amb
una grapadora. Amb els
taps, fem exactament el
mateix. Finalment, fem
dos forats al capdamunt
de la cartolina.

Amb la cartolina blava dibuixem, primer amb llapis i
després amb retolador negre, el Planeta Terra, amb
alguns continents que
pintarem de verd i deixem
la resta de color blau, per
diferenciar el mar i la terra.
Tot seguit, enganxem trossets de diari i altres detalls.
Igual que abans, fem dos
forats a la part superior de
la cartolina.

Ara és moment de col·locar
els dos cordills als diferents
forats que hem fet a la part
superior de cada cartolina, de
manera que els dos cordills
ens quedin paral·lels. Un cop
col·locats als forats, farem un
nus, per tal que quedin enganxats. Ara només ens falta
col·locar-nos la disfressa al
nostre cos i una cosa molt especial: inventar-nos un nom
pel nostre personatge!
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També agafarem les
dues ampolles i, amb
unes tisores, les partirem per la meitat. De
manera que ens quedaran quatre trossos
d’ampolla.

Gaudeix del
Carnestoltes!
AMB TOT
EL SABOR

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

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
L’ESPECTACLE REIAL

L'Òmicron frena
l'Espectacle Reial del CIT
S'HAVIA DE FER EL 4 DE MARÇ, PERÒ LA SITUACIÓ
EPIDEMIOLÒGICA VA PRECIPITAR-NE LA SUSPENSIÓ

L’Espectacle Reial és un espectacle que va a més després
de la gran acollida que ha tingut en cadascuna de les
seves edicions, però enguany, i per segona vegada consecutiva, no es podrà celebrar. El motiu? L'expansió de
la variant Òmicron, que va pressionar assistencialment
el sistema sanitari i va obligar les autoritats competents
a aplicar restriccions més severes.
"En un moment clau per començar els assajos, els reis
i reines van veure que no podien quedar i no es podien preparar bé. Llavors, vam fer-los cas, perquè aquí
els qui porten la veu cantant són ells, i vam decidir suspendre-ho", assegura Adela Moya, vicepresidenta del
Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. El 4 de març era
la data assignada per a aquest esdeveniment, i probablement s'hauria pogut celebrar sense problemes, però
va ser mesos abans quan s'havia de decidir, i tal i com
assegura Moya, "no ens podíem arriscar, vam haver de
prendre aquesta decisió. L'única data alternativa disponible al Teatre Principal d'Olot era el 6 de maig, però van
considerar que ja era massa tard".

L'Espectacle Reial consisteix en unes representacions de
'playback' on els protagonistes són els reis i les reines
del Carnaval. “Cada any el nivell és molt bo i a la gent
li agrada, ens pregunta quan ho farem i té molt bona
acollida... omplim el teatre", constata la vicepresidenta
de l’entitat organitzadora.

RESTAURANT

Cuina casolana i d’autor
Més de 30 anys d’experiència

Durant la setmana del Carnaval
5% de dte. en tots els productes.
Import mínim: 25€
C/ Marià Vayreda, 26 B · OLOT · 972 26 15 73 · 605 96 92 11
www.online-electronica.com · pedidos@online-electronica.com
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On som?
Ctra. de Riudaura, s/n
17800 OLOT (Girona)
972 26 95 09

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA

30 anys cuidant
la teva
Empresa

Anàlisi/Disseny de Soft

1992-2022

972 26 14 46
www.adssl.com
info@adssl.com

Un centre adaptat
a les noves necessitats
de la gent gran

residència


Atenció centrada en la persona
Unitats de convivència
Amplis espais, comfortables
Instal·lacions modernes i lluminoses
Places públiques i privades
Centre acreditat per:

+1

any 6
s

al

eu

t

C/ Pintor Galwey, 1 OLOT ( Plaça Clarà)
T. 972 26 05 40
www.latardor.com

c o st at

Segueix les activitats a
@latardorolot
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Col·lecció de punts de llibre

amb els cartells del Carnaval d’Olot

COMPLETA LA
TEVA COL·LECCIÓ!!

Passa a recollir-lo a l’oﬁcina del CIT

www.citolot.cat

CITOLOT

CITOLOT

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
EL CARNAVAL DE SANT JOAN LES FONTS

Torna el Carnaval
de Sant Joan les Fonts
MARIA VIDAL, ALCALDESSA DE SANT JOAN LES
FONTS: “HI HA MOLTES GANES DE TORNAR UNA
MICA A LA NORMALITAT”

Aquest any sí, Sant Joan les Fonts celebrarà un nou carnaval amb les dues colles del municipi: la Santjoanenca
i els S’tokats. Serà el 27 de març, just l’endemà de la Rua
del Carnaval d’Olot.
L’alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, explica
que les dues colles ja tenien moltes ganes de tornar a
sortir, a gaudir del Carnaval i a tornar una mica a la normalitat “En el cas de la Santjoanenca, tot aquest temps
de pandèmia han estat construint. S’han anat trobant
poc a poc i han anat treballant amb la carrossa. Els
S’tokats també tenien ganes de treure el seu autobús,
que ja és molt conegut. La proposta que portaran sempre és un misteri.”
La diada carnavalesca començarà amb el dinar de colles
al migdia, l’arrossada organitzada per la colla Els S'tokats
a la pista coberta del Club Poliesportiu Santjoanenc
–amb els lliuraments d'obsequis a totes les colles participants– i, posteriorment, la Rua de Carnaval, amb el
mateix recorregut de cada any.

De fet, tal i com recorden des de l’ajuntament, és la primera vegada que el Carnaval de Sant Joan les Fonts se
celebrarà en diumenge i no un dissabte, com fins ara.
“La idea és que al vespre tothom pugui estar a casa,
que l’endemà s’ha de treballar”, admet l’alcaldessa. Això
farà que el format del carnaval santjoanenc canviï una
mica, però no perdrà gens ni mica la seva essència de
carnaval festiu, on les colles van a passar-s'ho bé sense
concursar, simplement a gaudir-ne i lluir coreografies i
vestuaris.
El Carnaval Infantil, que no falti
Sant Joan les Fonts tampoc no s’oblida dels més petits
del municipi. Igual que en edicions anteriors, el Carnaval
Infantil es farà abans del dinar de colles, al voltant de
les 12 de migdia, al prat de Can Miquelet, amb activitats
ben farcides de rauxa i disbauxa. A més, com a novetat
aquest any, el cartell del carnaval està fet per Txell Guitart, alumna de pintura i dibuix de l’Escola de Belles Arts
de Sant Joan les Fonts (EMBA).

tiu!

s
Avança’t a l’e

ROBA INTERIOR

C/ Bisbe Serra 8 · tel. 972 26 13 40
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calmarxantolot@hotmail.com

HOME-DONA-NEN

Cal-Marxant-Olot

Demana la teva cita GRATIS
Canvia la teva pròtesi amovible per una de fixa

et descomptem

1

300€

Promoció vàlida del 1/3/2022 al 30/4/2022.Tractaments subjectes a prescripció facultativa. Consulti les tarifes dels tractaments en la seva clínica Vitaldent. No acumulable a altres ofertes o promocions. Descompte del preu de la seva pròtesi amovible de 300€ en el seu tractament de rehabilitació
completa amb pròtesi fixa segons les tarifes actuals de Vitaldent. Número de registre sanitari: E43685869

Passeig de l’Escultor Miquel Blay

872 50 87 18

La Gran Rua
del Carnaval
2020
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RECORDEM LA GRAN RUA DEL 2020

Solucions

globals d’embalatge

Polígon Industrial Els Morrals
C/ els Morrals, 27
Tel. 972 2716 60 - Fax 972 27 22 33
17813 La Vall de Bianya
e-mail: daife@daife.com

www.daife.com
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BRC
STORAGE &
DISTRIBUTION
CERTIFICATED

SLU
DISSENYS DE CUINA
ÚNICS I EXCLUSIUS

I TAMBÉ
ELECTRODOMÈSTICS

O L O T C. Portbou, 1 · 972 26 95 00 · www. c e n te r c u in a . c o m · c e n te r c u in a @ c e n te r c u in a .c om
R O S E S Gran Via Pau Casals, 103-107 · 972 25 74 31 · r o s e s @ c e n t e r c u i n a . c o m
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VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
ELS GÍNJOLS D'EN BAS ESTAN DE CELEBRACIÓ

Els Gínjols d’en Bas
tenen molt a celebrar
LA COLLA CARNAVALESCA HA PREPARAT EL
CARNESTOLTES ENTORN DELS 25 ANYS QUE VAN
COMPLIR L’ANY PASSAT

Aida Corpes

Aida Corpes

No se sap del cert si l’expressió “ser més eixerit o trempat que un gínjol” fa referència al fruit petit i de color cridaner del ginjoler. Algun entès explica que una varietat
dialectal dels països catalans fa servir un nom semblant
per referir-se al petit i alegre falciot. El cert és que a les
nostres contrades l’expressió es fa servir molt sovint per
referir-se als nens i nenes que són desperts. Així va ser
batejada la llar d’infants de Sant Esteve d’en Bas, i així va
batejar també la seva AMIPA la colla carnavalesca que
van crear fa més de 25 anys per recaptar diners per a
l’escala i altres espais de l’escola bressol. “Aquest primer
objectiu no el van arribar a aconseguir mai, però tot plegat va servir per unir una sèrie de gent de la vall entorn
de la colla carnavalesca”, sol explicar la cap de colla, Aida
Corpes, quan li pregunten sobre l’origen del col·lectiu.
Ella va ser un d’aquells “gínjols” que van desfilar a la primera rua del carnaval en què va participar la colla de la
Vall, l’hivern del 1996.
Encara no havia fet cinc anys quan l’Aida va recórrer els
carrers d’Olot amb la primera disfressa dissenyada pels
Gínjols d’en Bas. El que més recorda d’aquella època
eren els dissabtes a la tarda d’esplai, on s’ajuntaven els
amics, mentre els pares i mares muntaven les carrosses
i posaven a punt les disfresses. Aquella escena s’ha anat
repetint any rere any fins que va arribar la pandèmia.
Durant més de dues dècades, els últims mesos abans
del carnaval els Gínjols han quedat cada dissabte per
preparar la disfressa i cada diumenge al matí per assajar la coreografia. “La preparació del carnaval és l’excusa
per fer el vermut o un sopar i veure’ns tots”, diu Corpes.
Abans de la pandèmia, el grup el constituïen 70 persones. Els fundadors s’han fet grans -alguns ja no desfileni molts d’aquells nens i nenes dels inicis han tingut fills,
nous gínjols o aspirants a ser-ho. N’hi ha que han mar-

Els Gínjols d'en Bas a la Gran Rua del Carnaval 2020

xat i d’altres que han arribat. Alguns són amics d’amics,
potser d’Olot, que l’any anterior havien vist com s’hi divertien i van voler provar-ho el següent any. Però la majoria continua sent de Sant Esteve. “Més de la meitat són
d’en Bas”, confirma l’Aida.
“L’objectiu de gaudir i passar-nos-ho bé passa per davant de tots els altres, tot i que cada vegada més, i en
paral·lel, hem anat buscant més detalls en la disfressa”,
explica Corpes. “En 25 anys, el nivell ha estat cada cop
més alt, almenys a Olot, i darrerament hi hem dedicat
més hores, hem buscat més exigència i originalitat. A
tots ens agrada guanyar algun premi, i econòmicament
ens va perfecte”. Els Gínjols n’han guanyat uns quants,
de premis, al llarg de la seva trajectòria, incloent un primer premi de comparsa a Olot el 2015 i un altre primer
premi a Palafrugell el 2019. Amb el pas dels anys, han
deixat de participar en la categoria de carrossa per centrar-se en la de comparsa, i no els ha anat gens malament. L’any passat tenien pensada una disfressa de pastís d’aniversari per celebrar els seus 25 anys d’història,
però la pandèmia no els la va deixar lluir. Aquest any
hi tornaran, amb colors ben cridaners per fer festa, la
recompensa a mesos i mesos de feina.

Hi tornem!

2022
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PERNILS

LLONGANISSES

FUETS

XORIÇOS

12
3
6

Centre de Bronzejat i Estètica

SOCIS D’HONOR

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
REINA HISTÒRICA

“Si et proposen ser reina del carnaval,
no t’ho pensis dues vegades”
Nati Fernández va ser Reina del Carnaval d’Olot l’any 1998. Llavors tenia 27 anys

No t’ho vas pensar dues vegades, oi?
La veritat és que no. Tot i no formar part de cap colla, en Tomàs
de La Canal [que va ser rei l’any
anterior] va pensar amb mi i al
CIT els hi va semblar bé. Recordo
que vaig dir: “Ah! Doncs mira, sí!”.
No em vaig equivocar. És una cosa
xula de fer. Jo recomano que si mai
algú que llegeix això li proposen de
ser rei o reina, que no s’ho pensin
dues vegades. Cadascú és com és i
no s’ha de tenir vergonya.
Per aquell carnaval et vas incorporar a la colla Els Titots.
Sí, jo i el rei del carnaval d’aquell
any, en Zappa [Antoni Huertas]. La
veritat és que em van acollir molt
bé. Amb la Mercè m’hi portava
molt bé. També amb la Pilu. Coneixia gent de la colla però en vaig
conèixer més.
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Com recordes el dia de la gran
rua d’Olot?
Amb molta il·lusió i pocs nervis, la
veritat. Amb moltes ganes de passar-m’ho bé i de fer-ho passar bé a
la gent. Va ser molt divertit.
Deu fer il·lusió participar al Carnaval d’Olot, però també anar a
desfilar als carnavals de la costa...
Oi tant! A Palamós, a Santa Cristina d’Aro, a Platja d’Aro... És una
sensació maca. Vas allà, et presenten com a reina i coneixes a molta
gent.
Quin va ser el millor moment
de tot allò que vas viure aquells
dies? La nit que em van proclamar
reina. Ho vam fer al recinte firal
d’aquí a Olot. Em va fer molta il·lusió, perquè hi havia família, gent
que coneixia i membres de totes
les colles. Va ser molt especial.

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
CARTELL HISTÒRIC

Rosa Serra:
les cares del carnaval
L'ARTISTA GARROTXINA, QUE ACABA DE CELEBRAR
CINQUANTA ANYS DE TRAJECTÒRIA, VA SER L'AUTORA
DEL CARTELL DELS 25 ANYS DEL CARNAVAL D'OLOT

Després de cinc dècades en actiu en el món de l'art, el valor
de l'obra de Rosa Serra, una de les artistes de la Garrotxa
amb més reconeixement internacional, és difícil de quantificar. Entre els centenars d'encàrrecs que ha rebut al llarg de la
seva prolífica carrera, n'hi ha un que la vincula amb una de les
festes més participades de la ciutat on viu. L'artista olotina va
fer el cartell del Carnaval d'Olot el 2014, coincidint amb els 25
anys de la celebració. Rosa Serra és una de les poques dones
que ha pensat la imatge del carnestoltes olotí, en el qual també participa com a jurat de la Gran Rua. Recorda l'encàrrec
amb afecte: "Un cartell és molt diferent que una escultura,
però em va agradar fer-lo, penso que tot són experiències
a la vida".
L'original, fet amb pintura acrílica, presentava dos cara a cara
en un fons negre i lluint els antifaços característics del carnaval. Aquests elements ens transporten directament a un
altre carnaval emblemàtic, el de Venècia: "Vaig pensar en
dues persones que no es coneixen i s'enamoren. De vegades la vergonya fa que retinguem les emocions, que no les
diguem, però per Carnaval sí que es pot fer", explica.
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VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
EL CARNAVAL ALS POBLES

Els pobles de la comarca es disfressen de Carnaval
MONTAGUT I OIX, SANT JAUME DE LLIERCA, BESALÚ I CASTELLFOLLIT DE LA ROCA JA HAN CELEBRAT EL CARNAVAL

Sant Jaume de Llierca
El poble més matiner a celebrar el Carnaval Infantil va
ser Sant Jaume de Llierca, el dissabte 19 de febrer. El
mal temps va fer desplaçar l’actuació, molt engrescadora per part del grup ‘Pentina el gat’, de la plaça Major
al Centre Cívic. L’Associació de Pares i Mares de l’Escola
Les Escomes també es van voler vestir d’una manera
especial per a l’ocasió. Ho van fer de ‘Paraulògic’ per defensar l’ús de la llengua catalana.

Besalú
La vila comtal de Besalú també va acollir el Carnaval Infantil amb molta participació al pavelló el divendres 25
de febrer. La jornada va estar amanida per la companyia ‘El sac, inventora de jocs’. Tots els menuts que hi
van assistir disfressats van tenir berenar.

Montagut i Oix
L’espai va ser la temàtica central al Carnaval Infantil de
Montagut i Oix el dissabte 26 de febrer. S’hi van poder
veure marcians i, fins i tot, coets. Els nens i nenes van
poder gaudir d’una dinàmica rua pels carrers del poble.
També hi havia veïns que ho vivien observant la passejada des dels balcons de les cases. Hi va haver temps
per participar d’un espectacle infantil davant l’església
del poble i un berenar.

Castellfollit de la Roca
El 6 de març es va decidir anul·lar la rua carnavalesca
pels carrers de Castellfollit de la Roca per mal temps.
L’any passat, per Carnestoltes, els veïns s’havien disfressat als balcons de les cases. L’espectacle infantil ‘Atrapa
somnis’, per tant, va ser l’únic acte d’enguany. El batlle,
Miquel Reverter, va assegurar que es tracta d’una festa
molt familiar i orientada a la mainada, tot i que sempre
hi ha algun pare o mare que també es disfressa.

Riuraura
El Carnaval Infantil se celebra el 2 d’abril. La festa és
promoguda des de l’Associació de Famílies d’Alumnes.
El carnaval riudaurenc ha esdevingut una festa popular
oberta a tothom. Les diferents generacions del municipi
es troben a la plaça del poble per divertir-se plegats a la
festa més esbojarrada del calendari.
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T'APASSIONA EL MÓN DEL VI?

El Celler és més que un espai físic a Girona,
fet i dissenyat exclusivament per a tu.

Amb un to personal i proper, l'equip del Celler dedica
tots els seus esforços a oferir experiències memorables
a la botiga, a part de proporcionar la millor qualitat de
productes orientats a les preferències i gustos dels
seus clients.
Nodrir el món del vi mitjançant les experiències i les
persones que les viuen és la filosofia que els representa. Compartir moments envoltats de vi que et permetin
viatjar arreu del món, descobrir històries fascinants,
valorar l'expressió de la nostra terra i construir moments inoblidables amb els més estimats.
Tothom que estima el vi sap del que parlem. Som una
comunitat i volem fer-la gran amb tots vosaltres.
Amb l'objectiu de promoure la cultura del vi i de compartir-la amb aquesta comunitat, també hi estan
començant a dur a terme tastos presencials. De la mà
de les bodegues i cellers, és duran a terme sessions
sobre diferents temàtiques on hi podràs degustar els
millors productes de la mà de sommeliers i/o elaboradors més especialitzats.
T'animes a visitar-nos?
L'equip especialitzat del Celler t'hi està esperant!

Per estar informat
dels tasts i de totes les novetats,
posa't en contacte amb

elceller@elceller.com

Passeig de Sant Joan Bosco, 57 · 17007 Girona · 972 66 35 71
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PREMSA
MATERIAL ESCOLAR
TABAC
LOTERIA
PUNTO PACK
RECOLLIDA
PAQUETERIA
Av. Reis Catòlics, 13 · OLOT
Tel i Fax. 972 26 81 54
llibreriairene@gmail.com

FLORS CASA CARLICUS
C/ E. Castellà i Lloveras, 2
17800 Olot
Tel. 972 26 08 88

FINANÇAMENT A MIDA
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Joan i Mercè

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
HISTÒRIA D'UN CARTELL

El primer Carnaval
amb reina
ROSA MARIA RIERA, DE LA PENYA ELS GATS DE SANT
MIQUEL, ES PROCLAMÀ REINA DEL CARNAVAL EL 1995

Fa anys, quan el Carnaval com el coneixem avui dia va començar a fer-se un lloc a pobles i ciutats, només el Rei Carnestoltes representava la rauxa i la disbauxa. A Olot no era
diferent. Des de 1990, data del primer Carnaval de la ciutat,
només un rei encapçalava la rua carnavalesca.
La situació es va capgirar al 1995 amb l’aparició, finalment,
de la figura de la reina. Rosa Maria Riera, de La Penya Els
Gats de Sant Miquel, es va proclamar la primera Reina del
Carnaval d’Olot. Aleshores la va acompanyar Joan Bantí com
a Rei del Carnaval. “Quan vaig sortir escollida, vaig estar molt
contenta, sobretot per la colla, que era la primera a tenir
reina”, recorda l’olotina. I així va néixer un personatge que
ha acompanyat per sempre més el Rei del Carnaval, s'ha
consolidat i és estimat per la gent. Al llarg d'aquests anys, el
personatge ha agafat diferents facetes, més o menys protagonisme, i ha estat representat des de diferents colles.
“En aquells anys no hi havia tantes facilitats per trobar roba,
disfresses, complements, etc. Actualment el Carnaval està molt
arrelat i és fàcil trobar de tot. La penya dels Gats cada any era
una de les més lluïdes, tant en vestuaris com pel que fa a la
carrossa. Això demanava un esforç i constància per part de
tots els responsables de La Penya”, recorda Rosa Maria Riera,

qui ha obert el camí de fins a 26 reines més. “Ara amb els anys
queda un bon record, unes vivències molt boniques”, diu. “Eren
els primers anys de Carnaval als carrers i fins i tot algun cap de
setmana havíem sortit en quatre localitats diferents. Cada cosa
té la seva època.”
El Carnaval de 1995
El Carnaval al 1995 ja era una de les festes més assenyalades de la comarca, i la participació d'olotins i de garrotxins
als diversos actes, especialment a la Gran Rua del dissabte
a la tarda, era molt multitudinària. Per primera vegada en
la seva història, el Carnaval d'Olot s'agermanava amb una
població de les comarques de Barcelona, Torelló, convertint-se així en el primer agermanament de poblacions carnavalesques de muntanya. De la realització del cartell se'n
va fer càrrec la dissenyadora gràfica Magda Pujolàs, que va
fer una al·legoria del nou edifici de l'Ajuntament d’Olot.

Premiats
COMPARSES

CARROSSES

1r
2n
3r

Te’n recordes, de Santa Cristina d’Aro

1r
2n
3r

Els gòmbits de Gaudí, de Sant Feliu de Guíxols

Fantasía Los Cariocas, de Palamós
El mesón del bandolero, de la Casa Cultural d’Andalusia d’Olot

Fantasia veneciana, de Torelló
Fum i foc, de la Penya Els Gats, de Sant Miquel d’Olot
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Viure els volcans
des de dins

la sensació d'entrar en un volcà. Aquest és un dels elements
més singulars de l'espai, que és fa evident a l'espai expositiu -La Cambra-. És el cor de l'Espai Cràter: s'hi ha conservat
un talús de greda del volcà Puig del Roser, que presideix el
fons de la sala, i n'és una de les joies.

CONEIXEMENT I TECNOLOGIA S'ALIEN A L'ESPAI
CRÀTER D'OLOT, EL NOU REFERENT DEL VULCANISME
A CATALUNYA

La Garrotxa viu aquest 2022 una nova etapa en la divulgació del seu patrimoni volcànic. L'Espai Cràter pren el relleu
al Museu dels Volcans amb una aposta innovadora, per a
tots els públics i al centre de la ciutat, que vol atraure prop
de 50.000 visitants a l'any.

Aprendre i divertir-se

"Viatge al centre de la vida"
Des de dins un volcà, el del Puig del Roser, i als peus d'un
altre, el Montsacopa, l'Espai Cràter proposa un "viatge al
centre de la vida".
Aquest lema, que ens remet inevitablement a la novel·la de
Jules Verne, "Viatge al centre de la Terra", ens dona pistes
sobre el relat del nou espai, que aborda el coneixement
dels volcans i el seu paper en la ciència i la societat, des d'un
punt de vista transversal i lúdic.
Com una escletxa enmig de la terra, el disseny dels arquitectes Toni Casamor i Anna Codina connecta l'edifici amb
l'exterior, amb grans obertures, i alhora transmet al visitant
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L'Espai Cràter representa un gran salt a tots nivells a l'hora d'explicar els volcans. El seu director, Xevi Collell, deixa
clar que és innovador en la forma però també en el fons,
perquè "La tecnologia és, en aquest cas, un mitjà per transmetre continguts". Per fer-ho, s'ha fugit del format expositiu més tradicional i s'ha apostat per combinar diversos
elements interactius, digitals i analògics, com ara vídeos,
pantalles tàctils o ulleres de realitat virtual- que molt aviat s'inclouran a la sala, o una maqueta de 15m2 on es pot
veure l'evolució geològica de la Garrotxa en els últims 60
milions d'anys.
L'exposició, comissariada Joan Martí Molist, director de Geociències Barcelona - CSIC, s'ha articulat en diferents àrees, que vinculen la Garrotxa i el món a través dels volcans.
S'aprofundeix en el moviment de la terra, el funcionament
de l'activitat eruptiva, els diferents tipus de materials volcànics i les eines d'estudi dels volcans, però també en la
interrelació entre volcans i societat, que ha definit el paisatge i la identitat de la Garrotxa tal com els coneixem avui.
Per això s'ha inclòs una taula interactiva sobre la petjada
humana en el territori i un espai dedicat al Parc Natural i el
moviment Salvem els Volcans.

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
ELS SECRETS DE L'ESPAI CRÀTER D'OLOT

Epicentre d'activitat social i
formativa
L'espai es configura com un nou actiu turístic i econòmic,
però també vol tenir un retorn a la comarca com a generador d'activitat social, cultural i científica, obert a les entitats
del territori.
Això s'ha tingut en compte a l'hora de dissenyar la resta
d'espais de l'equipament, que s'han batejat amb noms 'volcànics'. Són la Sala Magma, un auditori amb capacitat per a
110 persones, l'Aula Bufador, per a activitats educatives, i
un espai per a presentacions i trobades de petit format que
s'ha anomenat Zona Sísmica. A l'exterior, sobre el sostre de
l'edifici, s'ha creat un parc urbà que queda a peu de carrer,
obert a tota la ciutadania.

Quan es pot visitar?
L'Espai Cràter ha obert les portes aquest mes de març.
Serà de franc per a tots els garrotxins durant el 2022, això
sí, amb reserva prèvia de l'entrada a www.espaicrater.com.
L'espai obre de dilluns a diumenge, en horaris variables segons el dia i la temporada que es poden trobar al seu web.
Les entrades es poden comprar per Internet o al mateix
eespai, amb un preu general de 7 euros per persona. Els
menors de 4 anys tenen entrada gratuïta i també es preveu una reducció per a alguns col·lectius com menors de 14
anys, famílies nombroses, majors de 65 anys i estudiants.
L'espai es pot descobrir de forma autònoma o bé amb
guiatge. Les visites comentades a l'exposició es duen a
terme els dissabtes i diumenges, però també es poden
concertar activitats per a escoles i visites en grup a
sau.crater@olot.cat o trucant al 972 27 91 32.

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

ENS OCUPEM DE FORMA INTEGRAL
DE TOT EL NECESSARI PER DUR A TERME EL TEU PROJECTE
Som empresa instal·ladora d'energia solar
Av. Europa, 54 · OLOT ·972 608 203 · www.voltaic.es · info@voltaic.es
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Xevi Collell, director de l'Espai Cràter
Com a director, quins creus que han de ser els objectius
de l'Espai Cràter?
Podem dividir els objectius segons la mirada dels nostres
usuaris. En primer lloc, la comunitat local: hem d'aconseguir que hi hagi una vinculació, que la població utilitzi l'equipament, i creiem que s'ha dissenyat una programació que
respon a les seves necessitats. Per exemple, les entitats
ens demanen molt la sala Magma, i això ja té un efecte en
la gent del territori. Respecte de la mirada educativa, hem
d'oferir activitats d'aprenentatge diverses, amb contingut i
experiencials. A més, el treball per reptes és un dels nostres objectius, treballar en innovació educativa i social. Alhora també és important la mirada del turisme sostenible
i poder situar l'Espai Cràter en els àmbits de referència en
recerca.
Què s'està fent per posicionar l'espai Cràter en el camp
de la recerca?
Estem construint una xarxa d'aliances. Som un centre petit
i no fem recerca científica, que demana d’uns laboratoris,
personal especialitzat, i una estructura econòmica especialitzada, però podem promoure-la a través dels convenis
com el que tenim amb Geociències Barcelona-CSIC. També
n'estem preparant un altre amb el Departament d'Acció Cli-
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màtica, vinculat amb la línia de divulgació científica del Parc
Natural. A l'Espai Cràter es podran consultar les principals
publicacions sobre ciència, volcans i societat del Parc, amb
reserva prèvia. També estem treballant acords amb la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona
per tirar endavant projectes de caire estratègic. La idea és
sortir de l'equipament i treballar al territori.
Com s'implicarà l'espai Cràter en els reptes que planteja la crisi climàtica?
Per nosaltres, una de les línies més importants de l'Espai
Cràter és l'educació. Ja tenim en marxa activitats educatives per explicar el funcionament energètic, perquè els més
petits coneguin les diferents opcions que hi ha i en prenguin consciència. Més endavant, la programació estable
de l'equipament tindrà un projecte de divulgació científica
amb mirada energètica i sostenible, amb aquest mateix objectiu.

100 anys pujant junts

Ronda les Mates, 9-10. OLOT (Girona)

Tel 972 260 500

info@ascensors-serra.com

ascensors-serra.com

SERVEI EMERGÈNCIES
24 HORES

901 200 070

1923 - 2023

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA
ELS SECRETS DE L'ESPAI CRÀTER D'OLOT

Estanis Vayreda,
regidor de Promoció Econòmica Aj. Olot:
Quines oportunitats penseu que pot
generar per la ciutat, l’Espai Cràter?
L’espai cràter té dos objectius principals. El primer és educar en relació als
volcans. És un equipament de referència del vulcanisme, i volem que tothom
que ens visiti conegui bé aquest fenomen, perquè tot allò que es coneix,
s’estima i es respecta més. Que la gent
conegui bé el fenomen vulcanòlògic
farà que quan surtin a fora, ens ajudin
a consevar-lo i respectar-lo. El segon
objectiu és el de promoció econòmica,
generar riquesa a la ciutat i ajudar a les
més de 5.000 persones que treballen
en el sector del comerç, l’hostaleria i
el turisme. Segur que serà un element
dinamitzador.
Situar un equipament tan ambiciós
al centre de la ciutat, també suposa
reptes?
Segur que sí, però esperem que el fet
de tenir-lo al centre generi més oportunitats que reptes. Amb les expectatives i la bona resposta que està generant, estem convençuts que estem
preparats. Hem pensat molt bé tot el
tema de la mobilitat, tant pels vehicles

"Els millors comercials de l’Espai
Cràter seran els veïns d’Olot i la Garrotxa"

particulars com pels autobusos. L’equipament també està preparat, i esperem que les persones que vinguin es
desplacin a peu per gaudir dels serveis
que hi ha, de restauració, culturals, i comercials…
Quants visitants anuals preveieu
que tingui l’Espai Cràter?
Hem fet una estimació inicial d’entre
40 i 50 mil visitants en un any sencer.
Hem de veure com es consolida, però
això seria més del doble de gent de la
que teníem ara al Museu dels Volcans.
Ens agradaria incrementar sobretot el
nombre d’escolars, no només de la Garrotxa, també de la resta de Catalunya,
l’estat espanyol i França, i també el públic familiar europeu.
Per què s’ha optat per donar entrada gratuïta als garrotxins durant tot
l’any?
Sobretot per prevenció de la COVID.
No podíem fer unes grans jornades de
portes obertes amb molta gent, però sí
que volem que la gent d’Olot i la Garrotxa siguin els prescriptors d’aquest
equipament, que convidin a la gent de

LLOGUER

fora, amics i familiars, a què el vinguin a
veure. Els millors “comercials” de l’Espai
Cràter seran els veïns d’Olot i la Garrotxa, per això el primer que hem de fer és
que a ells els hi agradi.
Pel retorn que han rebut de les primeres visites, creu que s’han esvaït
els dubtes que podia generar?
Hem parlat amb molts ciutadans i ens
arriben molts comentaris positius, tothom ens felicita. “Això no sembla un
equipament d’Olot”, diuen. Les visites
estan servint perquè la gent vegi que és
un equipament de molta qualitat, que
portarà coses positives a la ciutat. Han
entès la justificació de fer-ho, els hi ha
agradat i també han entès que el finançament, que venia de fora en un 70%,
era una oportunitat.

Lloguem al ripollès
Taller de planxa, pintura, mecànica i electricitat
amb 47 anys d'activitat

+ info: 637 868 452

BUFET LLIURE A BESALÚ
C/ del Pont, 2, Besalú · 872 20 80 40
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Carn a la brasa i la millor cuina catalana amb productes de proximitat
Gran varietat de postres deliciosos. Beguda i cafè inclosos.
Preu: Laborables 13€ · Festius 18€ - Dimecres tancat
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1. El volcà Montsacopa

Des de l’Espai Cràter

El millor exemple de tot el que s’explica a
l’Espai Cràter es troba literalment a tocar.
Pujar ﬁns al cim del Montsacopa és una
activitat ideal per posar en pràctica els
coneixements apresos. Es pot visitar la
gredera, darrere del cementiri municipal, i
també el cràter circular del campdamunt.
Allà també s’hi poden trobar les millors
panoràmiques d’Olot. Es pot completar la
ruta visitant la resta de volcans de la ciutat.

N-260a

N-260a (Vial

Nord

2. El Nucli Antic i l’eix comercial
Espai
Cràter

Baixant pel Firal i recorrent el centre de la ciutat, des de la
plaça Clarà i ﬁns a la plaça del Carme, trobareu botigues de
tot tipus, així com propostes de restauració ben interessants.

6
4

3. Ruta modernista
Només baixar al Firal des del carrer Macarnau, trobem la casa
Solà Morales, gran exponent del modernisme a Olot. Sortint
pel passatge de l’antic cinema Colón a mà esquerra, ja veiem
la Casa Gaietà Vila, que actualment acull una llibreria. Les
perles d’aquest estil arquitectònic no deixaran se sortir-nos al
camí si seguim els principals carrers d’Olot, des de la façana
lateral de l’església de Sant Esteve, la Casa Gassiot, la pastisseria Ferrer, la Casa Escubós, la Casa Pujador...

6

7

4. El Mercat d’Olot
Tastar els productes locals activa els cinc sentits.
Tots els establiments tenen com a signes distintius la qualitat i la proximitat. Per trobar-los
només cal travessar la Plaça del Mig o baixar pel
carrer Sant Rafel.

capdevila
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CONEIX ELS ATRACTIUS D’OLOT TOT
FENT UNA PASSEJADA

N-260a

d)
N-26

0a (Vi

al No

rd)

5. La Plaça del Carme

N-260a

L’Ajuntament d’Olot i els veïns acaben d’embellir una plaça
de fonaments solemnes. L’Escola d’Art i Superior de
Disseny d’Olot, origen dels artistes de la ciutat, abraça el
claustre de l’antic convent carmelita. Ara, acaba de reobrir
vitrines amb escultures excepcionals. La lluminària recorda
les indianes amb què va començar el centre, i els negocis
s’hi retolen amb llums de neó. Qui vol, pot continuar ﬁns al
barri de Sant Miquel i descobrir propostes d’art urbà.

A-2

6 “E

IX

1

6. Els Museus d’Olot

PIR

INEN

C”

Qui vulgui seguir sumant coneixement, a un tir de
pedra té l’ocasió de descobrir l’art de la ciutat als seus
museus: el de la Garrotxa, amb mostres temporals i una
permanent, on es troba La Càrrega de Ramon Casas i
mostres de l’Escola paisatgística d’Olot; el dels Sants, on
es pot descobrir la història viva de la imatgeria religiosa
olotina, o la Casa-Museu Can Trincheria, una casa pairal
del segle XVIII que conserva el mobiliari i la decoració.

1

3
2

5

7. Parc Nou
El jardí botànic de la ciutat compta amb nombrosos exemples de la ﬂora
autòctona i, si es té sort, també s’hi pot veure part de la fauna. És el camí
més llarg a peu des de l’Espai Cràter, no menys de 30 minuts, però és
ben plaent, baixant pel Puig del Roser, travessant el Firal, el carrer Sant
Rafel o el Sant Ferriol, la Plaça Clarà i el Passeig de Barcelona, passant
per l’escultura del Moai construït amb material volcànic, és clar, però en
aquest cas, amb basalt de Castellfollit de la Roca.

Venda i reparació de bicicletes

Carrer Rampí, 10 · OLOT
T. 972 11 22 88 M. 677 49 68 40
linbikesolot@gmail.com

TARGETA
ABONAT

A OLOT TOT COMENÇA AL CENTRE

www.parquingcentreolot.com

PUNT DE
CÀRREGA

PLACES
ADAPTADES

CÀMERES DE
VIGILÀNCIA

Segueix-nos
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Amb F de fesol
El gra més preuat de la Garrotxa tindrà la
seva fira a finals de març a Santa Pau
Tradicionalment el fesol era el més matiner dels productes amb F de la Garrotxa -juntament amb el farro i el fajol- a sortir al carrer durant l'hivern. Enguany, els fesols
tornaran a fer xup-xup a la plaça Major de Santa Pau
però, per primera vegada a la història, es degustaran a
la primavera. La comissió organitzadora, l'Associació de
Cultivadors i l'ajuntament no han volgut passar dos anys
sense celebrar l'emblemàtica Fira de Sant Antoni però
l'han endarrerit dos mesos a causa de la pandèmia.
Per fer bullir l'olla fins que arribi la data escollida, el 27
de març, s'ha posat en marxa la campanya gastronòmica
Degusta DOP, que convida a tastar les propostes amb fesols de set restaurants del municipi.
La plaça tornarà a ser plena
Ajornar la fira va ser una decisió difícil de prendre, però
obligada per l’evolució negativa de la pandèmia a principis d’any. Ara que la situació sanitària ho permet, Santa Pau vol recuperar la imatge de la plaça plena de gent
-amb mascareta, això sí-, gaudint de bona gastronomia,
de la terra a la taula.
Com diu el seu nom, en els seus inicis la fira de Sant Antoni estava dedicada al patró dels animals, Sant Antoni
Abad. Es va recuperar el 1982 després de molts anys sense celebrar-se, i el 1991 s’hi va incorporar el tast de fesols,
que avui coneixem com ‘la fesolada’. En tres dècades, només el mal temps havia fet que s’ajornés en alguna ocasió
aquesta cita, una de les més concorregudes de l’any al
municipi.
Finalment, aquest 2022 la jornada central de la fira se celebrarà diumenge 27 de març, dos mesos més tard del
previst. L’activitat a l’entorn del fesol començarà dissabte
a la tarda, amb la xerrada “Els sòls volcànics i els fesols
de Santa Pau”, a càrrec de la geòloga Marta Puiguriguer,
d’Axial Geologia i Medi Ambient.
L’endemà, a partir de les 10 del matí, la flaira de fesols ja
es podrà sentir pels carrers i places de la vila, que s’ompliran de les parades de la fira. A partir de les 12, torna a
la plaça Major l’emblemàtica fesolada, amb una desena
de propostes gastronòmiques amb els fesols com a protagonistes, elaborades pels restaurants de la zona. Amb
botifarra, amb peix, amanits en un bon empedrat o fins
i tot dolços, amb xocolata o dins un volcanet, tornaran a
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sorprendre els paladars de santapauencs i visitants. El dia
de la fira, a la mateixa plaça, es podran comprar tiquets a
un preu de 6 euros per a quatre degustacions.
Durant la fesolada es presentarà el nou envàs de fesols
cuits, un format que té cada cop més adeptes en punts de
venda directa, i també s’entregarà el Fesol d’Or, un reconeixement a la tasca de persones que han destacat per la
seva participació en el teixit social del poble.
L'aventura de cultivar fesols
Petit, arrodonit i de gust suau en boca. El fesol de Santa
Pau és la màxima expressió de la influència que té en un
producte, la terra on es cultiva. El sòl volcànic de la Garrotxa li dona un caràcter i un gust únics a aquesta varietat
de grana, tot un emblema de la gastronomia de la comarca, reconegut amb la Denominació d'Origen Protegida
des del 2015.
La producció de fesols amb DOP és sempre limitada i
molt condicionada a la meteorologia anual, en tractar-se

d'un cultiu de secà. Si el temps ho permet, els fesols se
sembren al juny i es recullen a la tardor, entre el setembre i l'octubre, de manera que per les dates habituals de
la fira, a finals de gener, ja estan a punt per comercialitzar
i consumir.
El president de l'Associació de Cultivadors de Fesols de
Santa Pau, Lluís Suñer, pagès que ha dedicat bona part de
la seva vida a cultivar aquest gra, explica que "cada any és
una aventura" i que els productors s'han d'anar adaptant
a unes condicions que mai no són iguals.
A mitjans de juliol, la calor i la sequera els van anar en
contra, però les pluges de l'agost els van permetre salvar la producció. A diferència del setembre, a l'octubre
el temps va acompanyar per poder completar una bona
collita, tot i que no ha estat tan abundosa com la del 2020.
Actualment hi ha una desena de productors que treballen
sota els criteris del segell DOP Fesols de Santa Pau, que es
poden consultar al web www.fesolsdesantapau.cat.
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Restaurants i establiments col·laboradors
i plats que presenten
Restaurant Cal Sastre (Santa Pau)
Volcanets dolços de fesols de Santa Pau
Restaurant El Centre Cívic (Santa Pau)
Fesols de Santa Pau amb escabetx
Restaurant Masnou (Santa Pau)
Coca de fesols de Santa Pau i xocolata
Restaurant Can Xel (La Cot-Santa Pau) –Cuina VolcànicaFesols de Santa Pau amb sèpia i salsitxes
Pizza di Baletta (Santa Pau)
Pizza de botifarra esparracada amb fesols de Santa Pau
Restaurant Hostal dels Ossos (Batet de la Serra-Olot) –Cuina Volcànica
Fesols de Santa Pau amb botifarra esparracada
Restaurant Cal Fuster (Batet de la Serra – Olot)
Fesols de Santa Pau de Cal Fuster
Restaurant Les Pedretes (Olot)
Fesols de Santa Pau amb botifarra negra, bolets i alls tendres
Restaurant Ca la Matilde (Sant Feliu de Pallerols) -Cuina VolcànicaSuquet de fesols de Santa Pau amb trompetes de la mort i botifarra.
Restaurant Can Met (Mieres)
Empedrat de fesols de Santa Pau
Cooperativa La Fageda (Santa Pau)
Tastets de iogurt de La Fageda
Ratafia Russet (Olot)
Xarrups de Ratafia Russet
Col·laboren:
Jordi Oliveras, S.L. amb vi de l’Empordà i Aigües Sant Aniol
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Pep Companys,
alcalde de Santa Pau

"Volem seguir posant
en valor el producte, el
territori i la feina dels
restauradors"

Dipòsit legal: GI 437-2022

Quina importància té per a Santa Pau poder recuperar un esdeveniment com la
Fira de Sant Antoni i la fesolada?
La Fira del Fesol és un dels esdeveniments
més importants del poble pel que fa al volum
de gent que ens visita, juntament amb el pessebre vivent. Pensem que és molt important
pel sol fet de poder tornar a una normalitat i
seguir posant en valor el producte, el territori
i la feina dels restauradors.

27DEMARÇDE2022
Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural:
Europa inverteix en les zones rurals
Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Penseu en altres accions que us ajudin a
fer-ho?
Primer haurem de fer una valoració de la
campanya Degusta DOP que tenim en marxa
fins a finals de març, però sí que ens hagués
agradat que hi participessin més restaurants
de la zona. De cara al futur, volem potenciar
encara més el segell de la Denominació d’Origen Protegida, el fesol i els restauradors. Vam
entrar una proposta dins els Plans de Sostenibilitat Turística que s’inclouen en els Fons
Europeus Next Generation EU. Ens han donat
al voltant de 30.000 euros per fer tot un seguit d’accions que esperem poder executar
en els propers mesos i anys, tot i que encara
hi estem treballant.
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Mercat d’Olot
972 74 36 94
C/ Pou del Glaç 972 26 64 22
w w w. c a n m u l l e r a s . c o m

MODOLOT, S.L.
C/. Bisbe Lorenzana, 18
Olot
infinitolot
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TORTELLÀ, POBLE RECUPERADOR DE FIRES

Tortellà, poble
recuperador de fires
EL MUNICIPI VA RESSUSCITAR FA MOLTS ANYS
LA FIRA DE LA QUARESMA AMB UN GRAN ÈXIT I
RETORNA AQUEST 2022 DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

"A Tortellà hi havia una sèrie de fires en el passat, i al
poble fa anys es va decidir que era el moment de, com
a mínim, recuperar-ne una. L'escollida va ser aquesta".
Ho explica l'alcalde, Josep Reig, després del que ha estat
un nou retorn, en aquest cas després de la pandèmia,
de la primera de les grans fires que acull la Garrotxa al
llarg de l'any. "I va ser l’última abans de la pandèmia, ja
que va ser celebrar-la i confinar-nos, aquell fatídic 2020",
recorda Reig. És per això que el batlle creu que enguany
la fira ha estat el símbol de la recuperació, o com mínim,
de l'inici d'un llarg procés de retorn a la normalitat.
El 2021 no es va poder celebrar la Fira de Quaresma de
Tortellà, que aglutina grans i petits en un espai d'entrada al poble que cobra una nova dimensió en cada edició. "La pandèmia no ens ha deixat respirar. Al principi
semblava que no podíem tocar res, entremig pensàvem
que en sortiríem ràpidament amb la vacuna i ara, amb
l'Òmicron, hem tornat a dubtar, però la fira ha tornat
perquè necessitem recuperar una mínima activitat".

Foto: Generalitat de Catalunya

La 31a s’ha celebrat el 6 de març
Fa poques setmanes l'Ajuntament va anunciar l'obertura d'inscripcions per a la Fira d'aquest 2022, una gran
notícia per a paradistes, nens i nenes i també per a la
gent del poble, que s'hi ha bolcat. Es tracta d'un esdeveniment que es duu a terme sempre el primer diumenge de Quaresma, i que aquest 2022 va oferir novament
una gran i única exposició de cotxes clàssics, moltes activitats infantils amb inflables, aigua i tir amb arc entre
d'altres, gastronomia local, exhibició de drons, esmorzar
del traginer als restaurants del poble, mercat artesà i ballada de sardanes.
Va ser un menú complet per passar una jornada tranquil·la i divertida al municipi tortellanenc, un expert en
recuperar fires que enguany ha demostrat el que vol dir
tornar amb força.
Era l'edició número 31 del certamen, que acumula ja
molta història acompanyada d'una evolució constant i
adaptant-se als nous temps, però conservant la tradició
com el seu gran segell.
Ctra. Sant Joan de les Abadesses, 38
OLOT (Girona)
TEL. 972 276 555 - 616 132 025

PIS DE LLOGUER AL CENTRE D’OLOT
de 146 m2. 4 hab., una suite amb bany,
vestidor i terrassa, 3 hab. amb armaris
encastats, dos banys i un lavabo,
cuina, rentador, menjador-sala d‘estar
amb llar de foc, calefacció, una gran
terrassa i plaça d’aparcament.

EDIFICI EN
VENDA
Ediﬁci al
centre
d’Olot de
600 m2 per
reformar,
sense
llogaters,
possibilitats de
local comercial o aparcaments.
4 pisos i un àtic amb terrassa.

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

PROJECTES I SOLUCIONS
TÈCNIQUES PER A TOT
TIPUS DE TANCAMENTS

Més de 30 anys

al vostre servei

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
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Neteges Llimpiolot

Serveis a particulars · Serveis industrials
Manteniments · Jardineria
Berga i Boada, 3 · OLOT
Tel. 972 26 68 72 ·
llimpiolot · info@llimpiolot.es

De dimarts a divendres:
de 9h a 16h
Dissabte:
de 9h a 13h
Av. onze de setembre 25 • olot
flecarebull@gmail.com • 680 57 78 98
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Ctra. Parcel·lària, 4 · LES PRESES · Tel. 972 69 35 41
www.planxaipinturalespreses.com
info@planxaipinturalespreses.com
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FESTIVAL MOT 2022. AL CAMP

Els mots del camp
EL FESTIVAL MOT 2022 PARLARÀ DE LA RURALITAT
A LA LITERATURA EN UNA EDICIÓ QUE RECUPERA
ELS TANGIBLES

El MOT 2022 se celebrarà a Olot del 17 al 19 de març
i continuarà a Girona fins el 26. Sota el títol ‘Al camp’,
aquesta edició vol explorar la literatura feta des de la
ruralitat, en les seves múltiples facetes i contradiccions.
Ho farà a partir de les converses entre una quarantena
d’escriptors i especialistes, procedents del camp o que
han escrit sobre el camp, comissariades a dues bandes
la filòloga Roser Vernet i l’editora Maria Bohigas.
La programació d’enguany aposta novament per la presencialitat –tot i que per assistir-hi físicament, cal reservar entrada a festvalmot.cat-, sense renunciar encara al
format híbrid. “Tenim ganes de tornar a tenir el públic a
prop, els autors a tocar, però també mantenim l’’streaming’. És d’aquelles coses que la pandèmia ens ha portat
i que han arribat per quedar-se.”, comentava a la presentació la directora del MOT a Girona, Glòria Granell.
El festival reunirà a Olot signatures nacionals i -aquest
any també- internacionals, com les del xinès Yan Lianke
–l’únic que hi participarà virtualment–, Elicura Chijualiaf,
el primer autor mapuche a rebre el premi nacional de literatura de Xile, o l’argentina Selva Amada. Entre els més

propers hi ha Núria Bendicho, Miquel Martín Serra, Carlota Gurt o Llucia Ramis. “Amb el conjunt d’autors, hem
intentat reflectir que el món rural no és un, que avui són
moltes coses. És un tema de gran actualitat”, ha explicat
la comissària Maria Bohigas.
Camps que ens són samiliars
Entre l’amalgama d’autors, obres, temàtiques i entorns
rurals en què s’hi fixen, el llistat d’autors i experts compta amb almenys tres figures que han trepitjat durant
temps els entorns rurals de la Garrotxa.
El catedràtic de Geografia Humana i exdirector de l’Observatori del Paisatge de Catalunya Joan Nogué, natural
dels Hostalets d’en Bas, és autor de diversos llibres sobre geografia, paisatge i ruralitat. Aquesta darrera temàtica l’ha abordat aquest mateix any juntament amb Rosa
Cerarols. A Olot, conversarà amb l’autor valencià Joan
Francesc Mira sobre el llibre d’aquest últim ‘El tramvia
groc’, unes memòries d’infància sobre una forma de vida
mil·lenària, la dels pagesos de l’Horta.

Per Tu
SOM

PLAÇA CLARÀ, 12

ELS

PRIMERS

TEL. 972 280 644 WHATSAPP 646 784 568
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Elicura Chihuailaf. Foto: Gonzalo Donoso

Almada Selva Foto: Vale Fiorini

Els espais físics del MOT
A la capital de la Garrotxa, el MOT trobarà ressò a la
sala El Torín, on es faran tots els actes, tret del Ver-MOT,
que repetirà a la plaça de braus. Prèviament a tot 10 de
març, la biblioteca Marià Vayreda va acollir un ‘proleg’
del MOT per aprofundir en la programació, sota el títol
‘El lloc cria les paraules’.

Yan Lianke. Foto: Shiyi Peng

Ramis Llucia. Foto: Marta Calvo

El MOT a Olot
17 de març
Nogue Joan. Foto: Gemma Ventura

Mita Casacuberta

18h. Història i memòria d’un paisatge.
Joan Francesc Mira i Joan Nogué
20h. ‘La Tierra vive i el ella la sangre de los
antepasados’.
Elicura Chihuailaf i Txalo Toloza-Fernández

Maria Bohigas. Foto: Pere Tordera

Seres Francesc

18 de març
La garrotxina Mita Casacuberta, especialista en Modernisme i estudiosa de l’obra de Víctor Català, conduirà a
Olot la conversa entre Núria Bendicho i Carlota Gurt, les
quals manifesten una filiació literària per Caterina Albert
a les seves respectives obres. Juntes es preguntaran per
què cent anys després la força d’un lloc continua determinant els destins.

18h. Lliures i assilvestrats. Miren Amuriza,
Carles Belda i Jordina Biosca

Un altre escriptor conegut a casa nostra, Francesc Serés,
sap molt bé quins són alguns dels impactes de les migracions humanes en l’entorn rural. Els va descriure a ‘La
pell de la frontera’. La seva primera novel·la, la granment
reconeguda ‘La casa de foc’, està construïda sobre personatges envoltats més de natura que de persones. Qui
el vulgui veure i escoltar, haurà d’anar fins a Girona. Allà,
parlarà de les veus i els solencis que transiten els territoris fronterers, juntament amb Toni Sala i Joan Todó.

12h Ver-MOT. De qui és la terra?
Miquel Martín i Serra, Maica Rafecas i Llucia Ramis

20h Fugida i etern retorn.
Yan Lianke, Manel Ollé i Ricard Planas
19 de març

18h Convocant l’esperit de Víctor Català.
Núria Bendicho, Carlota Gurt i Mita Casacuberta
20h Un conreu d’imaginaris.
Selva Almada i Anna Guitart

C. Bolós, 10 - Tel. 972 27 11 51
OLOT
www.cropicspastisseria.com
info@cropicspastisseria.com
facebook.com/cropics
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ENVENTS PLANNER

2022, l'any del boom
dels casaments
EVENTS PLANNER HA ESTAT UNA DE LES EMPRESES
GUANYADORES DELS PRESTIGIOSOS WEDDING
AWARDS EN L’ANY DE LA RECUPERACIÓ

El 2021 va ser un any de recuperació d’enllaços matrimonials. Van ser organitzats, això sí, encara amb molts
entrebancs, després d’un 2020 de pràcticament una aturada total per la pandèmia. Malgrat les complexitats, empreses garrotxines com la planificadora d’esdeveniments
Events Planner E&A van ser altament recomanades per
les parelles gironines que van decidir casar-se el 2021. Els
nuvis van posar-los bona nota a Bodas.net, portal especialitzat amb més de 49.000 empreses registrades. Això
va valer-li a l’empresa olotina el premi Wedding Awards
2022 en la categoria d’Organització.

Els enllaços matrimonials no són les úniques celebracions
que organitza Events Planner. L’empresa olotina, amb
més de sis anys d’experiència, també planifica esdeveniments corporatius per a empreses, aniversaris i servei de
barra lliure per a casaments fets en masos. Una moda
que, després de dos anys marcats pel coronavirus, s’ha
fet recurrent, pels amplis espais que ofereixen i la possibilitat de sortir a respirar aire pur sempre que es vulgui.

El valor dels prestigiosos guardons és que són els únics
premis del sector atorgats en base a les opinions de les
parelles que s’han casat. L’olotí Anscari Segòvia, cofundador d’Events Planner E&A, està profundament agraït als
nuvis que van valorar la seva tasca organitzativa malgrat
les dificultats pròpies de la pandèmia. “Aquest no és
només un premi que ha guanyat Events Planner, sinó
també els nuvis. Ells són els que més han patit tota la
qüestió relacionada amb el Covid, els que han hagut
d’aplaçar moltes vegades el seu casament fins que l’han
pogut celebrar en condicions”, assegura l’empresari.
El reconeixement que sembrar l’any passat li ha arribat
Events Planner en l’inici d’un any d’eclosió de casaments
després de dos anys de cancel·lacions i ajornaments.
L’olotina assegura que per a aquest any té celebracions
concertades cada cap de setmana. “El 2022 ha estat un
col·lapse”, explica Segòvia. “Tenim clients que volien casar-se el 2021 i gent que del 2020 es va passar a l’any
passat però que encara no ho van veure clar. Ara mateix
tenim l’agenda plena. Encara podrem assumir algun altre esdeveniment, algun altre enllaç, però realment podem dir que aquest 2022 és l’any dels casaments. Crec
que podrem atrapar els dos anys endarrerits, i el 2023
esperem que sigui una mica més calmat”.

611 50 20 20

www.eventsplanner-ea.cat

“Els que són d’aquí
poden casar-se aquí”
Per organitzar els esdeveniments, Events Planner
s’envolta de proveïdors locals que demostren a
cada jornada que, pel que fa a qualitat en el servei, la Garrotxa no té res a envejar a d’altres territoris. En alguns casos, es tracta d’empreses que,
com Events Planner, també han estat reconeguts
pels Wedding Awards de Bodas.net aquest 2022.
És el cas de Criscatering de Sant Joan les Fonts,
que l’ha guanyat en la categoria de millor càtering
de Girona. La seva responsable, Cristina Márquez,
també va guanyar el guardó en la categoria de millor espai per a banquets amb el Mas la Central
de la Vall d’en Bas. Amb aquestes col·laboracions,
Events Planner vol demostrar que tot el que uns
nuvis poden esperar per tenir el millor casament
és a la Garrotxa, no cal buscar més lluny. “La nostra política és la de treballar amb la gent d’Olot i
la Garrotxa. Volem fer possible que els ciutadans
de la comarca es casin aquí i no hagin de marxar
a fora”, assegura Anscari Segòvia.

info@eventsplanner-ea.cat
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www.assol.com - tel. 972 268 461

C

CAMÓS

disseny d’interiors
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ELS ALMOGÀVERS FAN ANYS

Un quart de segle amb els
Almogàvers Garrotxins
LA PENYA BARCELONISTA IMMERSA EN EL TEIXIT
ASSOCIATIU GARROTXÍ PREPARA UN GRAN
ESDEVENIMENT PER CELEBRAR EL 25È ANIVERSARI

25 anys no es fan cada dia. Això ha pensat la penya barcelonista Almogàvers Garrotxins, que ja escalfa motors
per celebrar un aniversari apte per a totes aquelles persones que durant l’últim quart de segle han gaudit al seu
costat. Esperant que la crisi del coronavirus vagi remetent, demanen a tots els que vulguin celebrar l’efemèride que marquin al calendari el proper 7 de maig. Per
a aquell dia estan preparant una jornada festiva composada per una cercavila gegantera a la tarda i un gran
concert a la nit.
Els Almogàvers Garrotxins han batejat la Festa d’aniversari com a Memorial Jordi Compte, en record al desaparegut cofundador i expresident, amb qui van oficialitzar
la penya barcelonista el 2010. Han convocat la faràndula
de tota la demarcació de Girona perquè el dissabte 7 de
maig a la tarda acompanyin el seu gegant, en Clam, pels
carrers d’Olot. Pels volts de les 10 de la nit, han previst
un concert a la Plaça de Braus per al qual ja tenen confirmats l’Orquestra DiVersiones i Miquel del Roig. Un cop

acabades aquestes actuacions, un Dj seguirà omplint de
música la plaça amb la intenció que la festa no pari fins
a la matinada. Si la celebració resulta, la penya no descarta repetir l’experiència anualment.
La primera celebració tindrà lloc durant el Carnaval
Els Almogàvers Garrotxins van néixer el 1997 de la mà de
prop d’una desena de socis del Barça que van conèixer la
primera Penya Almogàvers. Des de llavors, “no hem parat de créixer”, assegura l’actual president, Xicu Corcoy,
i actualment ja sumen uns 350 socis. La raó fonamental
d’aquesta massa social, segons explica Corcoy, és que
l’entitat no s’ha limitat a ser una penya barcelonista, sinó
que, seguint l’estela d’altres penyes olotines, s’ha sabut
integrar en el teixit social de la ciutat. Així, per exemple,
els Almogàvers tenen una llarga tradició de participació
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al Carnaval d’Olot amb carrossa i comparsa. “Activitats
com aquesta han potenciat el nombre d’associats”, reconeix el president de la penya: “Això fa que potser entre
els nostres socis hi hagi algú del Madrid, però com que
té els amics a la penya, s’ho passa bé i compta amb
avantatges econòmics en aquesta mena d’activitats,
no dubta a pagar quota”.
Habitualment, la penya torna al Carnaval d’Olot les alegries que li proporciona, fent-la grossa a cada edició.
Enguany, han preparat una carrossa d’aniversari. Hi ha
construït un gran pastís coronat ni més ni menys que
per en Clam. “Al darrere, hi hauran 25 espelmes, i la
comparsa anirà vestida de gala”, explica Xicu Corcoy.
La carrossa dels Almogàvers, doncs, serà un esdeveniment digne de veure.
El nou local serà el colofó
Tothom qui passegi aquests dies per Olot podrà veure
que els Almogàvers Garrotxins planegen traslladar-se a
una ubicació cèntrica, en un local de la plaça de l’Àngel
que anteriorment havia acollit establiments de restauració. A hores d’ara encara hi queda molta feina per fer,
però l’objectiu és tenir-lo obert coincidint amb les Festes
del Tura del 2022.
Entre les fites aconseguides durant els primers 25 anys
de la penya, Xicu Corcoy recorda quan els Almogàvers
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Garrotxins va esdevenir en penya oficial del FC Barceona. No ho va aconseguir fins al 2010, 13 anys de la seva
fundació. També recorda amb emoció aquella final de
la Champions entre el Barça i la Juve en què la penya va
omplir la Plaça de Braus d’Olot. Els Almogàvers esperen
tornar a veure-ho ben aviat. Voldrà dir que els blaugrana
han tornat al màxim nivell internacional i que la pandèmia ja haurà quedat en el record.

SAKE
YUKI

BUFFET LLIURE
SUSHI
FUSIÓN ASIA
OBERT
DE DIMARTS
A DIUMENGE
SERVEI A DOMICILI

Vine a tastar
el millor sushi
de la Garrotxa
Pou del Glaç, 6 · Olot
(al costat d’Olot TV)

654 75 18 02
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Gemma Canalias: "Els fons Next Generation són una
gran oportunitat per fer una Garrotxa per a tothom"
El model turístic de la Garrotxa experimentarà una transformació important en poc temps amb la posada
en marxa de l'Espai Cràter d’Olot i els
fons europeus Next Generation, que
tindran un impacte important en el
territori. Així ho assegura Gemma
Canalias, presidenta de Turisme Garrotxa.
Tanquem un hivern molt complicat
per al sector turístic. Es pot dir que la
Garrotxa ha salvat la sisena onada?
Podríem dir que el 2021 ha estat l'any
d'inici de la recuperació econòmica,
però l'ocupació ha anat molt condicionada a la implantació de les mesures.
Tot i això, tots els indicadors que tenim ens diuen que globalment ha estat un any bo. La limitació de reunions
a deu persones durant el desembre
ha afectat sobretot els establiments
de més capacitat, com les cases de
colònies, però la resta han tingut pre-

visions fins i tot millors de les que s'esperaven a finals d'any.
Quins canvis de tendència s'han observat, a nivell turístic, a causa de la
situació sanitària?
Hem tingut més visitants de proximitat i menys d'internacionals, que
esperem que puguin tornar aviat. Es
tracta sobretot de públic familiar, que
és un tipus de turista que repeteix i,
per tant, l’hem fidelitzat. Això ens permet dir que avancem en l'objectiu de
la desestacionalització. També hem
vist una major consciència del visitant
en les reserves. La gent planifica més
que abans i fa estades més llargues.
Això és molt beneficiós per als agents
turístics del territori, per poder distribuir la gent als espais, hotels, restaurants...
La retirada de les últimes restriccions ens permet pensar, ara sí, en

una certa normalitat social de cara a
la primavera i l'estiu. Tot i que no són
les estacions en què més visitants es
reben, són optimistes?
Ara comencem a veure la llum. Igual
que va passar a finals d'any, la tendència anirà lligada a les restriccions
que hi hagi. Esperem que, si l'evolució
positiva es manté, aviat es consolidi la
recuperació econòmica i es normalitzin els fluxos turístics internacionals.
Un dels eixos més importants del
2022 serà el projecte La Garrotxa
soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent, presentat dins els ‘Planes de Sostenibilidad’ i finançat a través dels fons
europeus Next Generation. En què
es concretarà, a nivell turístic?
És una gran oportunitat, són actuacions grans, de comarca, que s'han
treballat per fer una Garrotxa per a

Amb la bustiada portem el teu
negoci a totes les llars

GARANTIA, QUALITAT i TRANSPARÈNCIA

Creem
Dissenyem
Imprimim
Repartim
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Demana’ns
informació:

Bon
Carnaval

info@repartidors.cat

902 200 125
687 702 093

Pol. Pla d’en Xunclà - Bloc B nau 3 · 17840 Sarrià de Ter (Girona)
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tothom. El projecte ha d'aconseguir
consolidar la comarca com a destinació sostenible, impulsar l'accessibilitat i la mobilitat turística sostenible.
El projecte parteix de quatre grans
eixos. El primer és la transició verda,
en el qual s'inclouen accions en espais
naturals per gestionar el flux de visitants i valoritzar el paisatge. Dins del
segon eix, el de l'eficiència energètica,
es contemplen projectes de millora de
la mobilitat turística i la descarbonització del sector. En l'àmbit de la transició
digital, s'impulsarà la creació de continguts per una plataforma d'intel·ligència turística ‘Smart Country’. Pensant en l'eix de la competitivitat, s'han
programat accions com l'activació de
dos panells d'indicadors que incloguin
dades sobre l'oferta, la demanda i el
grau d'accessibilitat.
Segurament un dels reptes que ha
posat en evidència la pandèmia és
que cal regular la mobilitat turística per protegir el territori i evitar la
sobrefrequentació. Quins seran els
propers passos, en aquest sentit?
Aquests dos anys hem hagut de ser
resilients, adaptar-nos a nous formats

i millorar aspectes que teníem previstos. Les prioritats ara són garantir la
mobilitat, la qualitat de l'experiència
turística i recuperar l'activitat econòmica mantenint la bona entesa amb
la població local. Ben gestionada,
l'afluència pot ser una gran oportunitat a la comarca, s'ha d'aprofitar com
un actiu econòmic.
Es va fer una primera prova pilot amb
pocs espais naturals de la comarca i
ha funcionat satisfactòriament. En
breu farem una nova trobada, inclús
amb altres municipis que s'hi vulguin
sumar. La idea és que els visitants vinguin amb la visita planificada, i si es
troben que volen anar a un lloc que
està ple, puguin visitar-ne un altre. Ja
no només parlem d'espais naturals,
sinó amb tots els elements: restaurants, hotels... a través de la col·laboració público-privada.
En aquest sentit, com avança la Taula de Mobilitat Turística?
L'objectiu de la taula és integrar la
mobilitat com a part de l'experiència
turística. La gent ha de veure que té
millors opcions per moure's per la comarca que el vehicle privat. Hem de

ESCOLA
D’IDIOMES

buscar espais on la gent pugui deixar
els seus vehicles i que després puguin
desplaçar-se als punts d'interès.
Aquesta temporada entra en joc un
nou actiu, l'Espai Cràter d'Olot. Serà
un element central de l'estratègia
turística de la Garrotxa?
Serà un altre dels actius de la comarca,
que ens permetrà atendre un tipus de
visitant que fins ara no teníem i l'espai
on acollir-lo. És un centre de coneixement que serveix per dignificar i posar
en valor el patrimoni natural, un espai
que la gent ha de conèixer i estimar. A
més, pot generar oportunitats econòmiques en sectors com la restauració,
el turisme i el comerç, que han patit
molt durant la COVID-19.

Carrer Pere Llosas, 1
17800 OLOT
650 388 900
contact@claudesl.net
www.claudesl.net
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Tot en vidre des de 1969
C/ Estadi, 19 · OLOT
972 26 28 43
info@cristalleriesolot.cat
www.cristalleriesolot.cat

Mondor

INVERSIÓ SEGURA
DINERS RÀPIDS
comprem or, plata i brillants

A la zona del
Parc Natural de
la Garrotxa...
Tel. Mòbil 687 020 052
Tel. 972 29 20 61
St. Joan les Fonts
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Elaborem i reparem tot tipus de joies

MANLLEU Av. Roma, 135 · 93 851 56 43
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FIRA DE SANT JOSEP DE SANT JAUME DE LLIERCA

La Fira Tèxtil
recupera els carrers de
Sant Jaume
EL MUNICIPI ORGANITZA LA FIRA QUE HAVIA
IDEAT ABANS DE LA PANDÈMIA, AMB LA INCLUSIÓ
DE LA MOSTRA DE JOVES CREADORS

Sant Jaume de Llierca deixa enrere les restriccions dels
mesos més durs de la pandèmia i ha plantejat una Fira
Tèxtil de Sant Josep que, organitzada completament a
l’exterior, permetrà la plena realització de les activitats
tradicionals, així com l’estrena d’una de nova. La fira
santjaumina del 2022, que enguany se celebra el diumenge 20 de març, conté la primera edició de la Mostra
de Joves Creadors, on el visitant pot trobar creacions i
peces de roba de joves dissenyadors catalans i de proximitat. Aquest mercat innovador ja havia estat ideat per a
l’edició del 2020, que finalment no es va poder realitzar
a causa de l’esclat de l’estat d’alarma.
Més enllà de la Mostra de Joves Creadors 2022, la Fira
Tpextil començarà a les 9 del matí amb la XXVII Fira d’Artesania i Comercial pels carrers cèntrics del poble i la XXI
Mostra de puntaires, que es realitzarà durant el matí a
la Plaça del Casal. També al matí i fins al migdia el carrer

Balmes acollirà una Exposició de cotxes antics a càrrec
de Motor Antic Garrotxa. A les 11 del matí a la Plaça Major, és previst que la colla els Xerrics d’Olot realitzin l’actuació castellera que també havia quedat pendent amb
motiu de la pandèmia i a la qual seguiran els balls de la
faràndula.
A la tarda, amenitzaran els mercats de comerç i artesania les sardanes de la Vila de la Jonquera, a la Plaça del
Casal, a partir de 2/4 de 4, i a les 5 el grup d’animació
intantil Xiula oferirà un concert a la Plaça Major destinat
als més petits i les seves famílies. Aquest espai serà el
referencial per als nens i nenes durant tot el dia, ja que
comptarà amb activitats infantils i inflables gratuïts durant tot el dia. La Plaça Major, així com el Centre Cívic,
disposaran també de servei de bar.

Viatges propis, sortida des
d'Olot amb acompanyant
Hotels de 4* i 5*
Pensió completa
Excursions incloses en el preu

C/Pare Roca 6 - Olot
Tel. 972 26 23 23
WhatsApp 651 076 832
info@checkinviatges.com
www.checkinviatges.com

Grups fins a 25 persones

23
04

18
05

Flandes (Bèlgica)
7 dies
preu: 1.925€

15
07

28
05

Chicago i N.Orleans

Turquia

14 dies
preu: 2.385€

8 dies
preu: 1.980€

09
08

Marroc

8 dies
preu: 1.280€

03
07

Noruega

Cornualla

11 dies
preu: 4.150€

02
08

05
06

03
09

Rússia

8 dies
preu: 2.335€

Rep. Bàltiques

8 dies
preu: 2.615€

8 dies
preu: 2.120€

12
09

Islàndia

Canadà

10 dies
preu: 3.600€

11 dies
preu: 3.550€
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SISMÒGRAF. FESTIVAL DE DANSA A OLOT

El Sismògraf tornarà a
posar Olot en dansa
EL FESTIVAL EXPERIMENTARÀ UNA METAMORFOSI
AQUEST 2022

Trenta propostes artístiques en una nova edició que connectarà moviment i paisatge. El Sismògraf experimentarà
una nova metamorfosi enguany en un abril que vindrà
carregat de dansa i natura. Comptarà amb artistes de Dinamarca, Noruega, França, Suècia i amb noms de casa
nostra com Raquel Gualtero, Sol Picó, Eulàlia Bergadà,
Cia. Maduixa, Ada Vilaró o Àngel Duran, entre d’altres. El
festival experimenta enguany una nova metamorfosi.

De blau turquesa a verd
natura
L'evolució del Sismògraf en els
darrers dos anys ha estat marcada
per la pandèmia, però també per
l'experiència que va acumulant el
festival.
Un cartell internacional
Enguany el festival de dansa arriba a Olot de la mà de
la primavera amb un cartell internacional i amb moltes
novetats respecte d'anys anteriors. També hi haurà més
espais que mai, com el volcà Montsacopa, els Tossols, la
Plaça de Braus, l’Estadi d’Atletisme o les Fonts de Sant
Roc, entre d’altres. Una de les novetats d'aquest 2022
està prevista el dia 2 d'abril amb una introducció del festival que constarà de tres espectacles.
Des del dijous 7 i fins al diumenge 10 d’abril, el Sismògraf
viurà els seus dies forts amb propostes que inundaran la
ciutat de diferents disciplines del moviment.
D’aquesta edició cal destacar també el pes de la programació internacional, per exemple, amb City Horses, dirigit
per les artistes sueques Anna Källblad i Helena Byström,
una coproducció amb dotze festivals d’Europa a través del
programa Big Pulse Dance Alliance. A través d’una convocatòria pública, s’han escollit dotze dones intèrprets que
simularan un ramat d’eugues en llibertat passejant-se per
la ciutat. Un altre exemple serà Bark, de la companyia Acting for Climate, que vindrà de Noruega fins a Olot amb
transport públic i bicicleta per presentar un espectacle de
dansa aèria i circ on els arbres formaran part de la peça.
Es tracta d’una col·laboració del festival amb el projecte
europeu Perform Europe.
Camins que detecten el moviment
Per al públic que necessiti una guia per viure l’experiència Sismògraf, s’han preparat quatre itineraris que es podran consultar pròximament al web del festival. Aquests
itineraris contemplen passejades vora riu, matinals d'arts
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vives en plena natura, funcions entre cràters i grederes
o una jornada per impregnar-se a fons de l'ambient de
festival.
El Sismògraf 2022 reforça la integració del paisatge dins
del festival i continua apostant per la sostenibilitat i la
sensibilitat amb els temes que més preocupen a la ciutadania i que, a través de la cultura, tenen un bon aparador
d'informació i denúncia.

Pep Berga, alcalde d’Olot: “El que es

viurà a l’abril a Olot no es viurà
enlloc més del món”
Tena Busquets,
directora del Sismògraf: “Tota la

programació va lligada amb el
caràcter del festival, donant molta
importància al paisatge i expressant coses que preocupen a la
societat. La cultura no viu a part
de la resta del món”.

VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA

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

FLECA I
PASTISSERIA
SANT JOAN LES FONTS
Av. Cisteller,2
Tel. 972 29 09 08
Secretari Moret, 4
Tel. 972 29 12 12
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PROCESSÓ DELS DOLORS DE BESALÚ

La Processó dels Dolors
de Besalú reprèn el pas
LA VILA COMTAL VIURÀ UNA PROCESSÓ ESPECIAL
DESPRÉS DE DOS ANYS D’ABSÈNCIA

Tres anys hauran hagut de passar per tornar a veure el pas
de la Mare de Déu dels Dolors pels carrers de Besalú, una
tradició que es portava fent dels del 1717 i fins a la data
només havia estat aturada per la Guerra Civil. Tant el 2020
com el 2021, la Junta de la Congregació va haver de prendre la difícil decisió de suspendre la sortida de la processó,
apel·lant a la comunió amb tota la societat, que demanava
solidaritat amb la població de més risc. La processó tornarà a sortir enguany, el Divendres de Dolors, amb forces
renovades i la il·lusió dels devots intacta, per viure una de
les litúrgies més venerades a tot Catalunya, reconeguda el
2005 amb la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció atorgada pel Govern de la Generalitat.

“La processó de Besalú és de les poques
on encara es pot escoltar el silenci, per recollir-se en actitud de pregària. Enguany,
preguem perquè s’acabi la pandèmia i
qualsevol conflicte bèl·lic”.
Josep Lagares, secretari de la Junta de la Congregació

Durant els últims dos anys, Besalú ha celebrat els actes litúrgics del Quinari i ha mantingut el programa de la festivitat inèdit. Aquest any, la missa solemne amb orquestra de
2/4 de 12 del matí tornarà a donar inici a una jornada plena
d’emocions. A les 5 de la tarda, a l’església de Sant Vicenç,
tindrà lloc la conclusió del Quinari amb la Corona dels Dolors, el sermó i el cant de la Salve per part del Cor d’Apòstols. Tot seguit, es donarà entrada als nous Congregants.
Al voltant de 2/4 de 9, a la Plaça de la Llibertat, es lliuraran
els premis de l’Onzè Concurs de Dibuix de la Processó de
la Mare de Déu dels Dolors.

Maria Gratacós, la prior

Maria Gratacós i Trias, responsable del restaurant Can Quei de Besalú, serà la prior de la
Processó dels Dolors de Besalú aquest 2022.
Succeirà al Bisbe de Girona, Francesc Pardo,
qui va ser-ne prior el 2019 amb motiu dels
320 anys de la Venerable Congregació. El nomenament de Gratacós es va fer públic el diumenge posterior al dia de Reis del 2020, com
marca la tradició des del 1699. La pandèmia,
però, ha fet que Gratacós hagi hagut d’esperar dos anys per portar el penó a la processó.
Finalment, ho podrà fer el pròxim Divendres
de Dolors.

Torna la Veracreu i l’’Acatu’ dels Manaies
A les 9 sortirà la processó, des de l’església del monestir
de Sant Pere, seguint l’itinerari acostumat. Enguany, acompanyarà novament al pas de la Mare de Déu el de la Veracreu. Segons la tradició, va ser Bernat Tallaferro qui el 1017
va portar fins a la vila un fragment de la creu on va morir
Jesús. El reliquiari, en forma de creu, va formar part de la
processó per primera vegada el 2017, amb motiu del mil·
lenari de l’arribada de la relíquia a la vila comtal. En segles
anteriors, la sortida de la Veracreu estava associada a moments de necessitat. “No veig millor any perquè torni a
sortir en processó”, ha explicat Josep Lagares, secretari de
la Junta de la Congregació, en referència a l’edició del 2022.
Un cop a la Plaça de la Llibertat, el Cor d’Apòstols cantarà
la Salve, com cada any, seguit de l’’Acatu’ a la Mare de Déu.
Abans de tot això, a banda del Cos d’Estaferms, s’afegirà
també l’’Acatu’ del Maniple de Manaies, que ja s’havia portat a terme al segle passat i que recuperarà novament la
salutació per a aquesta ocasió.
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Goigs de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú
De set espases ferida
Us mirem trista i plorosa
Verge i Mare Dolorosa
Socorreu aquell qui us crida.
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OLOT
C/ Madrid, 82
Av. Santa Coloma, 2
Magatzem a
LA CANYA
Tel 972 29 07 59

Menú diari
Servei càtering
Food Truck
Ctra. Camprodon, s/n
17813 LA VALL DE BIANYA (Girona)
Tels. 972 29 04 72 · 626 85 80 41
restmerce@hotmail.com

C/ Sant Rafel, 22 • 972 26 02 59
Av. Sant Jordi, 172 • 972 26 87 55
www.lacuineta.cat
info@lacuineta.cat
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Avinguda
Onze de setembre, 4
·
OLOT
·
Tel. 972 26 88 50

Centre MIDAS Olot
Av. Reis Catòlics, 27
Tel. 972 260 445

www.midas.es
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Venda i lloguer de disfresses
i tota mena de complements

Bon Carnaval 2022!!

C/. Bisbe Vilanova, 2 - Tel. 972 26 59 63 - OLOT
laserpentinaolot@gmail.com · www.laserpentinaolot.cat
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PROCESSÓ DELS DOLORS A MIERES

Mieres es retroba amb la
processó dels Dolors
UN CENTENAR DE PERSONES PARTICIPEN EN
AQUESTA POPULAR TRADICIÓ DE SETMANA
SANTA, UNA DE LES MÉS ANTIGUES DE CATALUNYA

La pandèmia va posar en pausa algunes de les tradicions
religioses de la Setmana Santa, que aquest any tornen
amb forces noves. És el cas de la processó de la Mare de
Déu dels Dolors de Mieres, una de les més antigues de
Catalunya, que portarà passos pels carrers del poble el
divendres abans de Rams, 8 d'abril.
Al darrere hi ha l'església del municipi i el Manípul de Manaies i Botxins de Mieres, integrat per una trentena de
veïns i persones que en són filles de Mieres però ja no hi
viuen. El seu president, Rafel Nogué, assegura que l'acte
va molt més enllà de les seves arrels religioses - que es
remunten a principis del segle XVIII -, i que la processó
és un dels moments de l'any en què es retroba més gent
nascuda al poble. Per això, malgrat les dificultats, l'entitat
ha treballat per mantenir-la com el que és avui en dia,
una tradició catalana que forma part de la cultura popular de Mieres.
Actualment hi participen un centenar de persones de
totes les edats, repartides en diversos passos, on es representen les principals escenes de la passió de Crist. Ho
fan en un recorregut fins a la plaça Major, carregat de so-

lemnitat, amb timbalers, pregoner, i l'acompanyament de
la Principal d'Olot. Just abans de l'inici, té lloc una de les
escenes més singulars de la tradició: una representació a
l'interior de l'església Sant Pere d'un fragment de la Passió escrit per fra Antoni de Sant Jeroni l'any 1773.
L'acte arrenca a les 9 del vespre, però es recomana als
que hi vulguin assistir que hi arribin amb prou temps per
no perdre's l'inici. Aquest any, l'objectiu és doble per a
mierencs i visitants: reprendre la tradició i seguir enfortint-la.
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TÍTOL APARTAT
BENEDICCIÓ
DE PALMES A OLOT

Un diumenge de Rams
com sempre hem recordat
Amb la previsió que la crisi del coronavirus decaigui
definitivament i les restriccions cada cop siguin més
minses, el diumenge de Rams al conjunt de la Garrotxa
s’espera tan lluït com el sol ho permeti, en una festivitat que ha de portar records prepandèmics.
A Olot, l’església de Sant Esteve acollirà l’ofici solemne,
rere el qual, és previst que es beneeixin les palmes, els
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LITÚRGIA I FESTIVITAT TORNEN A DONAR-SE LA
MÀ A OLOT PER COMPLIR AMB LA TRADICIÓ

rams i els palmons a les senyorials escales del temple,
uns graons que, d’altra banda, permeten anualment
acollir un gran nombre de veïns. Mentre això passi, al
migdia, al Firal d’Olot haurà començat l’audició de sardanes organitzada per l’Agrupació Sardanista d’Olot.
S’hi convidarà a ballar amb un repertori de sardanes
curtes per dinamitzar la jornada. Al final, s’hi sortejarà
un tortell entre tots els participants.
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LA MONA DE PASQUA. TENDÈNCIES I TRADICIONS.

Mones de Pasqua:
tradició o innovació?
JORDI FERRER, DE FERRER XOCOLATA: “QUAN ES
PARLA DE MONES, LA MAJORIA DE LA GENT JA FA
REFERÈNCIA A LES FIGURES DE XOCOLATA”

La mona de Pasqua és una de les tradicions més arrelades de Setmana Santa a casa nostra. Si bé molts
elements relacionats amb aquest cicle religiós van
caient amb el pas dels anys, la mona manté una gran
popularitat. Padrins de tot el país no deixen de banda aquesta obligació i cada any se’n venen milers.
Pastissers i pastisseres d’arreu aprofiten aquests
dies per produir creacions ben esbojarrades, deixant
anar la creativitat. De fet, un dels punts més interessants de la mona és que és un element viu i en evolució constant, un senyal inequívoc de la bona salut de
la tradició. A Olot, la pastisseria Ferrer i Ferrer Xocolata en són un bon exemple. N’hem parlat amb Jordi
Ferrer.
Quants anys fa que feu mones ?
A la pastisseria Ferrer, des dels seus inicis que es fan
mones, tot i que al principi no eren com les que es
fan ara; eren uns tortells de brioix on s’hi posaven
ous durs, tants com anys tenia el fillol. Llavors, la
mona va evolucionar cap al pastís (o bé de sara o
bé de fruites). Més endavant, es van començar a posar petites figures de xocolata al damunt del pastís.
Aquestes figures de xocolata, amb el pas dels anys,
es van anar fent cada cop més grans fins que va arribar el moment de fer la mona de xocolata a banda del pastís. La xocolata ha anat guanyant terreny.
De fet, a hores d’ara on quan es parla de mones, la
majoria de la gent ja fa referència a les figures de
xocolata.
Quines són les més sol·licitades?
Aquí fem mones de xocolata i mones tradicionals. De
moment, la xocolata guanya al pastís tradicional amb
una relació del 70 i el 30%, més o menys.
Quines són les tendències en els últims anys?
Des que vam obrir Ferrer Xocolata, ara farà sis pasqües, el que hem intentat és sortir de les tendències
generals, sortir de les imatges o dibuixos de televisió. Nosaltres creem els nostres propis dissenys de
mones, fetes, sobretot, a partir d’ous i esferes, dels
quals es poden crear mones molt i molt divertides.

moltes pastisseries i xocolateries d’alta qualitat. Les
ganes de seguir endavant de molts dels professionals ha fet que el públic estigui a l’expectativa de les
creacions que contínuament es van fent. Això, juntament amb les xarxes, és una manera de poder arribar cada cop a més públic.

Les tradicions, lluny de perdre’s, sembla que segueixen resistint. Parlem del tortell de reis, la
mona de pasqua... A què creus que es deu?
Les tradicions a la pastisseria s’estan mantenint, o
fins i tot augmentant, any rere any. Però això és un
fet que passa sobretot a Catalunya. Som un país amb

Aquest any també fareu mona monumental? Feunos un tastet de com serà.
Sí, i tant! La mona monumental no pot faltar als aparadors de la pastisseria! La idea hi és, i marxarem
una mica lluny de casa. Anirem cap al Far West... amb
moltes ganes!
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VIATGE
AL CENTRE
DE LA VIDA
espaicrater.com
@espai_crater

Etapa 0 de 14

La tècnica Invisalign és l'última
novetat en el tractament d’ortodòncia i suposa un canvi radical
en la seva concepció, ja que no té
ﬁlferros, bràquets i altres peces
mòbils, com ara els elàstics.

MAI ÉS TARD
PER ENDREÇAR
LA TEVA BOCA

També ha signiﬁcat un avenç
estètic, ja que és transparent i
amb prou feines perceptible. No
és invisible, com succeeix amb
l'ortodòncia lingual, però gairebé; a més, com que és removible,
el pacient pot retirar l’ortòdoncia per raons d’imatge sense perdre’n l’eﬁcàcia en les situacions
següents:

Etapa 14 de 14

Reunions de feina
Activitats socials
Durant els àpats
Per raspallar-se les dents

DE DILLUNS A DIVENDRES
De 9.30 a 20 h (no tanquem als migdies)

somriure?

T'ajudem a

Cinc anys al vostre servei.
Gràcies per la conﬁança

Antoni Llopis, 18 · 17800 Olot (al costat del Mercat d’Olot)

972 28 08 96

www.clinicadentalolot.cat

COL·LABOREM AMB

info@clinicadentalolot.cat
@clinicadentalolot

