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NOVETATS CAN TRONA 2022

Servei de Ludoteca: 'Estona, temps per a tu' Conveni amb CineXic: El Circuit de cinema en català

És un projecte comarcal a la Garrotxa de
suport a la conciliació laboral, familiar i
personal pensat per a donar resposta a
necessitats puntuals.

Gràcies a aquest servei al nostre municipi
hem pogut crear un Espai de lleure
educatiu- ludoteca gratuït, acompanyat i
dinamitzat per professionals qualificats
dirigit a infants de 2 fins a 12 anys. 

El servei ha estat coordinat pel Consell
Comarcal de al Garrotxa gràcies a fons
procedents del Ministeri d'Igualtat. 

CineXic és un programa d'impuls del cinema
infantil en català a través d'un circuit de sales
arreu del territori. Una programació estable
de pel·lícules de qualitat seleccionades
perquè el públic en pugui gaudir.

Aquest cicle s’ha expandit a tot el territori,
que ja compta amb més de cinquanta-cinc
sales catalanes que cada mes s’omplen de
famílies amb els seus nens i nenes. Una
d’aquestes sales serà al centre de cultura i
natura de Can Trona, a la Vall d’en Bas,
després que Òmnium i l’Ajuntament del
municipi hagin firmat un conveni de
col·laboració de tres anys.

Adhesió al Circuit Folc

Circuit Folc, és una iniciativa de la revista Enderrock per a disseminar la
música d'arrel dels territoris de parla catalana. Els ajuntaments i
equipaments que s'hi adherteixen tenen la possibilitat de programar
diversos concerts emparats per aquesta plataforma. Aquest 2022 la Vall
d'en Bas i Can Trona s'hi han adherit. Gràcies a la qual cosa s'ha pogut
programar el concert de la cantautora Mar Grimalt, així com l'espectacle
de Jaume Arnella i Biel Majoral, que va tenir lloc el dia de la Fira de Sant
Nicolau.



19/11- Taller de làmines de paper amb Integra

Aquest 2022 ens hem proposat oferir tallers artesans,
artístics i de descoberta d'oficis. Concretament, hem
après a reciclar texans per a cosir noves peces de
roba; l'art del lettering; l'elaboració d'espelmes
naturals, l'elaboració de coixins d'espígol; l'estampació
de bosses de cotó per tal de substituir les bosses de
plàstic; també s'ha après a dibuixar amb tinta, a fer
mitja amb agulles circulars i, per últim, a fer paper
reciclat i decorat.

Un dels objectius principals d'aquestes iniciatives és
que els nostres usuaris poguessin aprendre tècniques
per a fer productes naturals i/i ecològics per afavorir
així al consum responsable i als productors locals i
de la comarca. 

Totes les persones escollides per a conduir les
diferents formacions oferides són de la Garrotxa o
hi viuen. Enguany han impartit tallers: la modista
Laura Serrano (de Sant Esteve d'en Bas, en Lluís Riera,
de la pastisseria el Cacau d'Olot; l'Òria Vertedor
(herbolària de Santa Pau), la Janina Mayà (cultivadora
d'espígol i blat dels Hostalets d'en Bas), l'artista Miquel
Alari (d'Olot),l'Erna Toffer (de Sant Aniol de Finestres),
la Cristina Domínguez (Sant Privat); l'Aina Virigili
(d'Olot) i els usuaris del taller de paper d'Integra. 
 D'aquesta forma s'han propiciat sinergies i una relació
més distesa entre artesans i artistes de la zona i la
població local 

D'altra banda, amb aquests tallers també es vol donar
resposta a una demanda cada vegada més alta per
part dels usuaris de Can Trona de poder obtenir i
elaborar productes sostenibles. 

 1. CICLE ART, ARTESANIA I OFICIS 

29/01 Reciclar texans amb Laura Serrano  

11/03  Coixins d'espígol amb Janina Mayà

19/02 Espelmes naturals amb Òria22/01 L'art del lettering  amb Miquel Alari  

18/06 Estampació de bosses amb Erna Töffer

12/11 Fer mitja amb Aina Virgili 

12/02 Escultures de xocolata amb Lluís Riera 

15/10 Pintura xinesa amb Cristina Domínguez11 
161

artesans

usuaris



2.  CICLE BOTÀNIC DE PLANTES SILVESTRES

Les plantes silvestres són un dels eixos dels tallers de
Can Trona, ja que les trobem al nostre entorn i els
seus usos formen part del patrimoni immaterial de la
Vall d'en Bas. 

Enguany, els nostres usuaris han après receptes per a
cuinar plantes desconegudes amb el col·lectiu
Eixarcol·lant, també han fet destil·lacions amb l'Òria,
ungüents i cremes amb la Júlia Yuste, xampanyillo de
saüc amb l'Eva Rosich  i Corones de Nadal amb la Tina
López

A més volem destacar les jornades dedicades a les
dones remeieres que van tenir lloc al mes de març i
que van incloure una sortida per a reconèixer plantes
amb l'Ester Sala, i també amb  un conta contes i un
tast de plantes silvestres. 

12/03 Cremes i ungüents amb Júlia Yuste 12/03- Tast de plantes silvestres amb
Eixarcolant

12/03 Destil·lació de salvia amb ÒRIA

 21/05 Cava de saüc amb Eva Rosich8/05 Sortida d'etnobotànica amb Ester Sala

11/06- Taller de farmaciola natural

17/12 Taller corones de nadal

 7 

139
expertes

usuaris



3. CICLE DE DESCOBERTA DE NATURA 

26/02  Taller d'anellament d'ocells amb Àlex Fonollosa 

Descobrim el patrimoni geològic de la Vall d'en Bas amb dues sortides a les pedreres
del Puigsacalm guiats per Romero Roig. I una sortida coorganitzada amb el GECA i
guiada per Llorenç Planagumà.

27/03, 04/04 i 02/10 Sortides sobre geologia 

05/02  Taller d'egagròpiles amb Romero Roig (2 torns) 

27/02, 20/03 i 30/10 Tallers de troncs boleters  

L'equip de Fungi Girona ens ha ensenyat a elaborar un tronc boleter de gírgola i
xiitaque  per a fer un pas més enllà en la autosuficiència de consum. 

Sortida per anellar ocells. Aquesta tècnica té usos molt importants pels científics. En
concret, ens permet conèixer millor la biologia dels ocells, els seus desplaçaments i
la seves relacions amb el medi natural.

El biòleg Romero Roig va ser l'encarregat d'ensenyar a grans i petits què són
les egagròpiles i per què és tan important saber identificar-les per a conèixer
els petits vertebrats

 4 

160
usuaris

experts



4. CICLE ARTS VIVES

Pel que fa a la programació musical i d'arts vives, s'ha apostat per la promoció del
talent local.

S'ha comptat amb companyies comarcals, com la Cia Anna Roca afincada a Sant
Feliu de Pallerols, que ens va venir a representar el monòleg "Històries íntimes de
dones"; la Cia Rubrica Teatre amb actors residents a Tortellà amb el seu
espectacle "Desclós" sobre el recurs escaç que és l'aigua. Així mateix s'ha donat
oportunitat de realitzar un concert a la cantautora olotina Jèssica Mellado i  al
grup d'Ensemble Dialoghi protagonista del concert de Música als Masos, que té
entre els seus  components la violinista de la Garrotxa Núria Pujolriu. També hem
comptat amb una companyia procedent del Ripollès Cia Carro de Somnis que ens
va portar a l'escenari l'Espectacle: El carro de les Trementinaires.

A tos aquests espectacles s'ha de sumar els que hem pogut gaudir gràcies a
formar part del circuit folc, com ja s'ha explicat anteriorment en l'apartat de
noventats de 2022. 

25/03 Concert de la Jessica Mellado

10/06 Espectacle 'Desclòs' de la Cia Rubrika Teatre

18/08 Espectacle de titelles 'Blauró'  de la Cia Boia Teatre

12/11 Teatre 'Històries íntimes de dones' de la Cia Anna Roca12/03 Espectace familiar: El carro de les trementinaires  

02/04 Fulles ambulants de la Cia Ortiga

1283
espectadors



23/07 - Concert d'Alma Cello Quartet a l'auditori 
 



Agustí Sempere - Sant Esteve d'en Bas 

5. EXPOSICIONS D'ARTISTES DE LA VALL D'EN BAS

Del 30 de juny al 20 d'agost: 

Paisatges de la Vall. Aqüarel·les de Jordi Figueres

De l'1 de setembre al 30 de setembre: 

Cop de maça: La revolta poètica pels drets humans

Agustí Sempere va cedir una exposició:

Les esglésies de la Vall d'en Bas

Exposició d’aquarel·les i dibuixos de paisatges de la Vall d’en
Bas i altres contrades. L'autor presenta una visió personal de
la llum i els colors dels paisatges de la vall, seguint a mestres
com: Stan Miller, Lorraine Watry, Laurel Hart, Paul Coney o
Steve Mitchell

Exposició de quadres del pintor Robert Manera, en homenatge
als 10 anys + 2 de la seva mort, acompanyada de poemes de
Joan Tamayo. La selecció mostra fer arribar els valors dels
drets humans per provocar una revolta pacífica que ajudi a
transformar la societat i el model de convivència actual

Representacions de les vuit esglésies de La Vall d'en Bas fetes
amb fusta de bàlsam. Aquesta exposició es podrà visitar de
forma permanent, ja que actualment s'ha intengrat dins
l'exposició ja existent de Made in la Vall. 

651
 visitants



 6. EXPOSICIONS ITINERANTS DE DIVULGACIÓ 
Gener:  Col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic 

 
Del 28.01.2022 al 27.03.2022 vam acollir una exposició itinerant de més de quaranta
plànols de ciutats i viles de les terres gironines, procedents d’un atles manuscrit fet per
l’enginyer militar francès PENNIER, datat el 1719 i que es conserva a l’Arxiu Militar
Austríac a Viena. En aquesta exposició s’hi reprodueixen els referits a la província de
Girona i la majoria es confronten amb l’ortofotomapa ICGC de l’any 2019 per veure
l’evolució que ha sofert el territori al llarg d’aquests tres-cents anys. 

Agost: Exposició 'El català il·lustrat 

 El Català Il·lustrat té el repte d’impulsar frases fetes populars per fer-les més atractives,
conegudes i intentar que puguem tornar-les a utilitzar amb més naturalitat. Els visitants del
centre trobaran una butlleta on hauran d’escriure quina frase creuen que correspon a cada
dibuix. Qui les endevini totes s’endurà un petit premi. Per participar només cal venir a Can
Trona dins les hores d’obertura del centre, no cal inscripció i l’entrada és lliure i gratuïta

Octubre: Exposició: tabú, emocions i sexualitat a la infantesa  Novembre: Exposició:  Dones il·lustres, dones il·lustrades 

Primer projecte artístic sobre prevenció de l’abús sexual infantil de l’Associació Reach
amb la col·laboració de l’artista Emma Morales Ruiz. Les il·lustracions tenen un caire
màgic, on els colors vius interactuen i connecten directament amb els petits i petites,
però sense amagar res. Cada una de les làmines compta amb una imatge ferma sobre
els límits del cos de l’infant o la juguesca psicològica que pot exercir la persona
abusadora sobre els infants.

Deu il·lustradores professionals retraten, seguint el seu propi estil, deu dones referents
per les aportacions que han fet en coneixements, reivindicacions o lluites socials i que,
malgrat els intents de fer-les invisibles, han estat pioneres. Marta Bellvehí va retratar
Marielle Franco; Bruna Valls, Simone de Beauvoir; Cristina Culubret, Virginia Woolf; Anna
Grimal, Hedy Lamarr; Roser Matas, Clara Campoamor; Nirvana Jiménez, Kathy Switzer;
Marisa Martínez, Mari Pepa Colomer; Joana Santamans, Malala Yousafzai; Olga Capdevila,
Judith Butler, i XuxuLanstrum, Mercè Rodoreda.

335
 visitants

https://www.icgc.cat/ca/
https://www.icgc.cat/ca/


7 .  P R E S E N T A C I O N S  D E  L L I B R E ,  D E B A T S  I  X E R R A D E S

 
Presentació del llibre de @iveteroles amb motiu del dia
internacional de la dona. Aquest llibre narra com dones del món
rural van ser estigmatitzades al llarg de la història, relegades a
l’ombra pel ser de ser dones diferents, sàvies, rebels. Aquest acte
es va portar a terme dins el marc de les Jornades Trementinaires,
Remeieres i Dones Rurals, per commemorar el 8 de març.  

28/05   Presentació de Banys de Bosc 
amb Josep Gordi

10/03- Presentació del llibre 'Dones al
marge d'Ivet Eroles

L'Adrià Homs va triar Can Trona per presentar el seu llibre
'Somiem?', una compilació dels anhels, recollits al llarg d'uns
quants anys de viatge, són un reflex de la situació política, cultural
i econòmica de les regions on pertanyen la mainada que va
participar en aquest projecte.
La recaptació del llibre és solidària i es destinarà a Open Arms.

03/12- Presentació del llibre 'Els contes de la Nat' 

Núria Noguera ens presenta una obra basada en fets reals, la
història d’una nena que als vuit anys queda orfe en plena Alta
Garrotxa. La presentació anà càrrec de Rosa Vilanova. Amb petit
concert de Carles Fontfreda i Anna Martí. També vam poder gaudir
d'una mostra de les il·lustracions del conte feta per Àngels Jutglar.

 Presentació de llibre sobre l'ofici de ferrer i la tècnica de la forja.
Seguidament, col·loqui amb l'autor Pere Molera i un dels ferrers de
la Vall d'en Bas: Narcís Salgueda.

8/10 Presentació 'La forja, una tècnica 
optimitzada' de Pere Molera

05/03 Presentació mapa ALPINA

Presentació de la tercera edició del mapa excursionista de la
Vall d'en Bas i Les Preses, un mapa extraordinari per un
territori singular que inclou novetats com la nova ruta dels
maquis i la senyalització dels municipis fariners trobats a la
recerca "La cultura de l'Aigua a la Vall d'en Bas". 

19/03 Presentació del llibre
'Somiem?' d'Adrià Homs

 

01/10 'Confessions d'un metec' de
 Salem Zenia

234
 oïents

L'Exiliat algerià, Salem Zenia, va venir a presentar el seu
darrer llibre 'Confessions d'un metec'. Una radiografia de
les relacions de poder, la injustícia i la desigualtat que
contrasten amb la tendresa, l’esperança i la força de la
gent. També va parlar de la lluita Amazic.

En el marc de la Setmana de la Natura es va organtizar una
conversa entre Josep Gordi i Maria Mercè Bruguera. Van
parlar sobre els Banys de Bosc i la relació entre humans i
natura, temàtiques dels seus darrers llibres. 

15/01 Debat amb Antonio Turiel

Acte corganitzat amb la Fundació Irla sobre
l'emergència climàtica. Ha comptat amb la
participació de varis experts científics en la matèria i
s'ha clausurat amb un debat entre els ponents.



Enguany, igual que hem fet en els darrers 5 anys, hem estrenat
cada mes (excepte al juliol i a l'agost) una pel·lícula documental
internacional de qualitat, de temàtica i procedència diversa. 

Aquest 2022 s'han introduït noves temàtiques relacionades
amb preocupacions actuals com ara l'emergència climàtica amb
pel·lícules com: "Arica",  "Mil incendis" i "Rebellion", la gordofòbia i
el feminisme amb films com "Curve Crew" i "Estimada Sara";  la
transsexualitat, el lesbianisme i l'homofòbia amb documentals com:
"En el llindar" i "Fe i llibertat". De manera transversal molts parlen
també de la reducció de la pobresa. 

Així que s'han pogut treballar els següents ODS: 

8. EL DOCUMENTAL DEL MES 

10 estrenes
20 sessions

 

798 usuaris anuals
 
 

Acció pel clima Igualtat de gènere Fi de la pobresa

XIFRES

Novetat d'aquest 2022: Servei de ludoteca per deixar la
mainada mentre es veu el documental 



10 estrenes
20 sessions
790 usuaris anuals
40 usuaris de 
mitjana la sessió
 

9.  MEMÒRIA I HOMENANTGES

15/10  Jornades de Pedagogia i memòria i
homenatge als Maquis

 NOU VÍDEO sobre la ruta
del maquis 

Segueix la col·laboració amb el Memorial
Democràtic i l'Associació d'antics guerrillers 

20/05 Homenatge a Josep Maria Francino

175
 assistents 

als actes



10. ACTIVITATS PER ESCOLES I INSTITUTS

17/02 Visita de l'Escola Cor de Maria d'Olot 28/02 Visita de l'Escolar Petit Plançó

27/05 Escola Pla de Dalt fa l'activitat
pedagògica de Can Trona al Mallol

 

21/11  Visita al Mallol de l'Escola Verntallat 08/11 Visita de l'Escola Cor de Maria sobre els Remences 07/11 Visita IES Montsacopa

21/10: Visita del grup de 6è de
primària de l'Escola Verntallat

18/10: Visita de 2n de primària de
l'Escola Verntallat 

24/02 Escola Planes d'Hostoles 05/04 Visita del Cicle Formatiu de
Jardinaria de l'Escola Quintanes 

07/04 Visita dels alumnes d'UNED
Garrotxa Sènior

447
alumnes



11. ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES PER FAMÍLIES I MESTRES

21/04 : Xerradad de les AFA 
Verntallat i Bòbila sobre xarxes socials 07/05  Jornades Educació 360º29/01 Espai Educatiu

25/11 Jornada de la Xarxa de ciutats educadores de les Comarques Gironines.  Enguany sobre Salut 360. Al llarg del matí es parlarà sobre
educació i la seva relació amb la salut física, mental i emocional

353
 participants



ESPAI FORMATIU PER MESTRES I FAMÍLIES: 4 COL·LOQUISPLA ESTRATÈGIC D'EDUCACIÓ AMB
ESTUDIANTS DE GRAU DE LA UDG 

JORNADES DE TARDOR DE LA CÀTEDRA DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA ENGUANY SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE

Amb el títol “Per a la igualtat de gènere i la superació del sexisme al segle
XXI als centres educatius de Catalunya: què hi podem fer?”, la jornada ha
comptat amb professionals de l'àmbit que han compartit les seves experiències
i han fet reflexionar sobre bones pràctiques educatives per afrontar les
desigualtats que es produeixen avui dia en relació al gènere i com eradicar-les. 

La ponència inaugural ha estat a càrrec de la professora i periodista Joana
Garcia Grenzner que ha definit els conceptes que estructuren el discurs
feminista avui, vinculant-los als moviments socials que han elaborat, a partir de
la lluita, un corpus teòric per trencar amb el sistema sexe-gènere que perpetua
la desigualtat. 

 A partir de la iniciativa i demanda de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas, va
sorgir l’oportunitat de desenvolupar un projecte conjunt entre
l’administració i el Grau en Pedagogia de la Universitat de Girona. Es va
proposar a un grup d’estudiants la possibilitat de desenvolupar, en el marc
del seu Treball de Final de Grau, el disseny d’un pla estratègic municipal en
els àmbits d’educació i cultura inspirat en els principis d’Educació 360.
L'equip d'estudiants ha elaborat un diagnòstic de necessitats a partir
d’entrevistes amb diferents entitats, serveis i agents de La Vall d’en Bas, així
com la redacció dels objectius i mesures que han de definir el pla estratègic
del municipi pels pròxims quatre anys.



12. JORNADES, TROBADES I CONGRESSOS
15/02- Assemblea de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya 

14/05 IV Jornades Nacionals de Senderisme de la FEEC 19/10 Jornada Participava organitzada per ADRINOC 

17/12 Entrega de premis de la FEEC

12/12 Jornada sobre els Parcs Agraris amb Arran de Terra

14/11 - Jornades Relleu Agrari 

11/11  Trobada Supertransversal del Fòrum Carlemany 

08/09 Reunió Departament d'Acció Climàtica

02/06 Jornades Giroscopi 

587
assistents



26/02- Festival Voc d'Omnium Cultural

13. COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS 

05/03- Posa't les ulleres pel càncer infantil

19/11- Mostra de Cinema Espiritual: L'estació de les dones14/12 Consell Consultiu de la Gent Gran 27/10 Seminari Geoconservació del Centre de Sostenibilitat 
Territorial

30/04 Bas Mountain Festival 28/06 Assemblea Associació de Turisme

03/07 - Concert d'Ensemble Dialoghi a Mas la Codina

343
persones



COL·LABORACIÓ AMB TURISME FAMILIAR, TURISME GARROTXA, ITINERANNIA, EL PARC
NATURAL, EL SIGMA, EL MUSEU DEL TER LA CETS i la UdG

 Incontables col·laboracions
amb altres institucions, i
assistència a congressos,

reunions i formacions
tècniques



COL·LABORACIÓ AMB EL MUSEU DARDER DE BANYOLES 



CONSULTES A L'OFICINA DE TURISME I VISITES A
L'ECOMUSEU I A MADE IN LA VALL

2.048 
atencions

 
 
 

813 
visites 



PROMOCIÓ, COMUNICACIÓ i ATENCIÓ ALS MITJANS

798



760
Assistents a tallers

 i sortides 

1.283
Espectadors
d'arts vives

1.899
 
 

Visitants
d'exposicions

409
 Oïents en xerrades i

presentacions
divulgatives

2.048
 Atencions a

turistes

587
Assistents a 
congressos 

854 
Alumnes, mestres

 i famílies

543
Assistents a

actes d'entitats

798

798 
assistents al 
doc del Mes

7.527

9.181
usuaris 
anuals



  


