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A l’esquerra i a dalt, la rua del carnaval a Olot, on van desfilar unes 1.600 persones. A baix, a la dreta, nens d’una colla a Castelló d’Empúries, on es van celebrar dues rues, una d’infantil, a la
tarda, i la gran rua, a la nit. A baix i a la dreta, la rua de carnaval a la Bisbal d’Empordà, on van desfilar una trentena de colles ■ JOSEP ANDRÉS / CRISTINA COLL / J.T.

Un carnaval de
mar i muntanya
a Ahir es van celebrar amb èxit les rues de carnaval

d’Olot, la Bisbal d’Empordà i Castelló d’Empúries
Joan Trillas
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OLOT / LA BISBAL D’EMPORDÀ

Les rues d’Olot, la Bisbal
d’Empordà i Castelló
d’Empúries –la de Calonge
té lloc avui– han posat el
punt final als carnavals,
un espectacle de llum i color que converteix les poblacions en una festa.
Ahir, però, aquestes grans
desfilades es van fer en
municipis de muntanya i,
també, de la costa.
Precisament, una de les
vint-i-nou colles, que va
desfilar ahir a la rua
d’Olot, la Mar i Muntanya,
sintetitza aquesta unió.
El president del Centre
d’Iniciatives Turístiques
d’Olot, Josep Andrés, explica la relació amb municipis de la costa: “Ara fa
més de trenta anys van
anar a Palamós, Platja
d’Aro i Santa Cristina per
veure com organitzàvem

la rua.” I, fruit d’aquesta
relació, ahir va desfilar la
colla Mar i Muntanya, integrada per gent de la Garrotxa i de l’Empordà, en
aquest cas de Santa Cristina d’Aro. Un altre detall és
que de les 29 colles, només
quatre són de fora. En total van desfilar-hi unes
1.600 persones. Finalment, un gran sopar papular, pensat per a unes mil
persones, va servir per posar el punt final de la gran
festa, a Olot.
Castelló i la Bisbal
Una altra de les rues que
es va celebrar és la de Castelló d’Empúries. Una rua
espectacular que va comptar amb vint-i-dues carrosses, 1.400 inscrits i uns
500 nens i nenes a la xocolatada. El tret de sortida va
ser la desfilada nocturna
de carrosses i comparses
pels carrers d’Empuria-

brava. El pas el va obrir s la
banda de percussió Tramuntakada i el recorregut
va ser: sortida des de Sant
Mori, passant per l’avinguda Carles Fages de Climent i finalitzant a l’envelat de la plaça de les Palmeres del Club Nàutic. A la
nit, l’orquestra Mitjanit va
amenitzant la festa que va
acabar amb punxadiscos.
Finalment, a la Bisbal
d’Empordà es va celebrar
la darrera, també a la tarda, amb una trentena de
colles desfilant davant les
Voltes, amb un balanç
també molt positiu de l’organització.
Avui, les desfilades finalitzaran amb la que se celebrarà a Calonge. Després
de la rua de Sant Antoni,
que va tenir lloc diumenge
passat, ara serà el torn de
la de Calonge, en la qual
està previst que hi participin 52 colles. ■

