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El centre d’interpretació que hi ha a Olost sobre el bandoler Perot Rocaguinarda va obrir portes el 2013

Olost

A.G.

L’Espai Perot Rocaguinarda 
d’Olost va superar el 2018 els 
800 visitants, xifra que repre-
senta el doble que l’any ante-
rior. Es tracta d’una evolució 
que l’Ajuntament valora com 
a molt positiva tot i reconèi-
xer que s’ha de continuar 
treballant.

“Són dades modestes en 
nombres en absoluts però 
que en percentatge suposen 
un creixement molt impor-
tant”, afirma l’alcalde, Josep 
M. Freixanet, que afegeix 
que aquestes xifres indiquen 
que “les coses s’estan fent 
bé”. En aquest sentit, recor-
da que s’ha apostat perquè 
hi hagi una persona que 
dinamitzi l’espai i perquè 
l’equipament “es vinculi al 
desenvolupament local”.

En concret, l’any passat 
l’Espai va rebre 835 visitants 
vinguts de diferents punts 
de la geografia catalana. La 
gran majoria, 733 persones, 
van fer la visita guiada per 
conèixer la vida de Perot 
Rocaguinarda, bandoler del 
Lluçanès. Una part impor-
tant va completar la visita 
fent un dels itineraris per 
l’entorn, visitant la granja-
formatgeria Betara o el Mas 
Rocaguinarda d’Oristà, així 
com dinant a la Fonda Sala o 
al Restaurant La Mola. 

Segons Freixanet, està clar 
que l’Espai Perot Rocagui-
narda aporta activitat econò-
mica i dinamitza el territori 
i que la natura i la gastrono-
mia són dos bons comple-
ments a l’equipament.

D’altra banda, hi va haver 
un centenar de persones 
que van passar per l’Espai 
arran de les activitats paral-
leles impulsades pel mateix 
centre, com la Gimcana d’en 
Perot, organitzada coincidint 
amb la festa major, o la cami-
nada familiar dels Cinc Sen-
tits que es va fer a l’octubre.

Del total de visitants, el 
34% van ser infants o joves 
fins a 14 anys, fet que es 
considera molt positiu “per-

què demostra que el centre 
d’interpretació és apropiat 
per adreçar-se no només a 
grups d’adults o a apassio-

nats de la història i la cultura 
sinó també a públic escolar i 
familiar”. El gros de les visi-
tes es van fer entre els mesos 
d’octubre i novembre. Cal 
tenir en compte que el 4 de 
novembre va tenir lloc la X 
Fira d’en Rocaguinarda. 

L’objectiu per al 2019 
és continuar fent difusió 
del centre i arribar, com a 
mínim, a les 1.000 visites. 
El 2017, en què el centre va 
obrir de maig a desembre, es 
van registrar 400 visites. El 
2015 i el 2016 se’n van rebre 
223 i 292, respectivament.  
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Olost vota 
millorar els parcs 
infantils en els 
pressupostos 
participatius

Olost

EL 9 NOU

Millorar els parcs infantils 
ha estat el projecte més votat 
en la convocatòria d’enguany 
dels pressupostos participa-
tius d’Olost. Aquesta propos-
ta, valorada en 15.000 euros, 
es finançarà al cent per cent. 
El projecte classificat en 
segona opció, que és instal-
lar un búlder exterior en for-
ma de dau al pati del centre 
cívic, rebrà 5.000 euros dels 
9.000 demanats.

Segons fonts municipals, 
els dos projectes guanya-
dors, que han obtingut 132 i 
122 punts, respectivament, 
s’hauran d’executar al llarg 
d’aquest 2019. En total, s’hi 
van presentar 17 propostes.

El consistori va impulsar 
aquest nou procés de parti-
cipació el passat mes d’octu-
bre. En total hi han pres part 
233 persones, de les quals 
208 han votat digitalment i 
només 25, presencialment.

En els anteriors pressupos-
tos participatius el projecte 
guanyador va ser la reforma 
del pati de l’escola Terra Nos-
tra i l’escola bressol Estel, 
que ja s’ha executat. Queda 
pendent la reforma del pati 
del centre cívic. El consistori 
valora molt positivament 
aquesta nova convocatòria, 
que està previst que tingui 
continuïtat.

Durant el 2018, el centre va superar les 800 visites; el 2017 en va tenir 400

L’Espai Rocaguinarda d’Olost 
dobla el nombre de visitants 

L’objectiu per al 
2019 és arribar 
com a mínim a 
les 1.000 visites


