L’Espai Perot Rocaguinarda d’Olost augmenta la xifra de visites i es
reinventa per arribar a un públic més divers
A finals d’agost ja ha assolit el mateix volum de visites que l’any anterior
Des del mes de gener i fins a mitjans d’agost un total de 343 persones han visitat
l’Espai Perot Rocaguinarda o han realitzat alguna de les activitats organitzades des
d’aquest centre d’interpretació del bandolerisme d’Olost, al Lluçanès.
Tot i que el mes de gener les visites ja van arribar a les 49 persones, els mesos d’abril,
juny i agost han estat, sens dubte, els que han comptat amb més afluència de públic,
amb 85, 74 i 62 persones, respectivament.

La procedència dels visitants ha estat força diversa. A banda de persones procedents
puntualment del Lluçanès (La Torre d’Oristà, Perafita) també s’ha comptat amb
visitants de diferents pobles d’Osona (Vic, Manlleu, Torelló, Centelles o Balenyà),
molts procedents de Barcelona ciutat i també de Sant Joan Despí, Cardedeu, Santa
Coloma de Gramanet, Badalona, Ripollet, Sabadell o el Maresme. Del Bages s’han
rebut visitants de Manresa i de Sant Fruitós de Bages i també s’han tingut visites de
poblacions gironines (Cassà de la Selva i Sils) i Tarragonines (Tortosa i La Pobla de
Mafumet).
En relació al perfil i edats cal destacar que dels 343 visitants, el 42% (144 persones)
han estat infants o joves fins a 14 anys, fet que es considera molt positiu perquè
demostra que el centre d’interpretació és apropiat per adreçar-se no només a grups
d’adults o a apassionats de la història i la cultura sinó també a públic escolar i familiar.

Del total de visites, 135 han participat en la Gimcana d’en Perot Rocaguinarda, 47 han
escollit l’opció de visita + esmorzar, 41 han visitat posteriorment la Granja Betara, 74
han dinat a la Fonda Sala i 27 a La Mola. També es té constància que diferents
persones han visitat abans o després el Mas Rocaguinarda a Oristà o han aprofitat per
fer, majoritàriament, l’itinerari dels Nyerros i Cadells, que condueix fins al Castell
d’Olost, o el que porta fins a l’ermita de Sant Adjutori.
També cal destacar que la promoció de l’estiu, que convidava a seguir les Petjades
d’en Rocaguinarda, ha tingut molt bona acceptació i s’han repartit una vintena de
bosses (1 per cada 2 entrades) amb informació turística d’Olost, Oristà, el Lluçanès,
Sant Julià de Vilatorta, Vic, Balenyà, Taradell i Vallfogona de Riucorb (Conca de
Barberà).

