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D I U M E N G E    3 a  D E S E M PA R A DA    SORTIDA PL. DE  L’ERMITA

MISSA SOLEMNE   A C O M PA N Y A D A  D ’ O R Q U E S T R A

SARDANES     COBLA LA CERVIANENCA     VERMUT PER A TOTHOM

D I S S A B T E    A C T U A C I Ó    A LA PLAÇA CATALUNYA

http://barridesemparats.blogspot.com.es
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Benvolguts veïns,
Teniu a les vostres mans el programa de la festa
d’enguany que celebrarem el pròxim 9 i 10 de
maig en honor a la patrona del nostre barri la Mare
de Déu del Desemparats. Hi trobareu alguna petita
variació, però seguint en la mateixa línia d’anys
anteriors.
Els actes que fem han estat preparats amb tota la
il·lusió del món dins les nostres possibilitats.
Aquest any la caminada “3a desemparada” es
portarà a terme el mateix diumenge en lloc del
dissabte, ja que creiem hi haurà més participació.
Com tots ja sabeu, el nostre barri, arriba fins a la
plaça Catalunya lloc on el dissabte hi haurà una
actuació de l’Esbart Marboleny.
El sopar popular procurarem que coincideixi amb
el concert d’estiu, data de la qual us n’informarem
oportunament.
En la missa d’enguany ens acompanyarà la Cobla
la Cervianenca amb música i cant.
Són petits canvis en un seguit d’actes als quals ens
agradaria la màxima participació per part vostra.
Salut a tothom, que el temps ens acompanyi,
deixem maldecaps i preocupacions i gaudim de la
festa en companyia de tots els veïns. Volem agrair
a tothom que ens ha ajudat i col·laborat en
l’elaboració d’aquest programa.

L’ASSoCiACió DE VEïnS
DEL BArri DELS DESEMpArATS

P R E S E N T A C I Ó I C O N V I T  A  L A  F E S T A



DiSSABTE, 9 DE MAig

DiuMEngE, 10 DE MAig

tARDA, A les 6 

DAnsA tRADICIOnAl CAtAlAnA  I A LA pLAçA CATALUNyA
A CÀRREC dE MARBOLENY ESCOLA dE LES pRESES.

MAtí, A les 8

sORtIDA De lA 3a DeseMPARADA A LA pLACETA  dE L’ERMITA,
INCRIpCIONS A pARTIR dE LES 7,30 h.
CAMInADA 11 km /  vOltA llARGA 15 km

UN BONIC RECORREGUT pER LA MUNTANyA pELAdA I VOLTANTS
dE SANT VALENTÍ dE LA pINyA. LA VOLTA LLARGA ENS pORTARÀ
FINS A LA pINyA I ENVOLTARÀ EL VOLCÀ MONTOLIVET, pER
ARRIBAR A LA CASA dE LA COSTA, TOT pASSANT pER CAMINS
RECUpERATS I ESTASSATS dEGUdAMENT.
ESMORçAR AL pUNT MéS ALT, A L’ORATORI dE SANT VALENTÍ dE
LA pINyA.
(programes a part, amb el plànol del recorregut i desnivells)

PROGRAMA d’ACTES



MAtí, A les 11

MIssA sOleMne  A LA pLACETA AL COSTAT dE L’ERMITA.
LA MISSA SERÀ CANTAdA AMB ACOMpANyAMENT
dE LA COBLA LA CERVIANENCA

dURANT TOT EL dIA, TOTHOM QUI VULGUI pOdRÀ pORTAR RAMS
dE FLORS A LA VERGE dELS dESEMpARATS.

seGUIDAMent

SARdANES INTERpRETAdES pER LA COblA lA CeRvIAnenCA

TOT SEGUIT S’OFERIRÀ UN veRMUt pER A TOTS ELS ASSISTENTS,
EN EL TRANSCURS dEL QUAL ES pROCEdIRÀ AL SORTEIg d’UNA
AQUAREL·LA OBRA dE RAFAEL GRIERA, EN EL QUAL HI pARTI CI-
pARAN TOTS ELS ASSOCIATS dEL BARRI. 

* En cas de pluja, la missa i les sardanes es faran als locals de la parròquia de Sant Roc,  seguint
el  mateix horari. (Es comunicarà oportunament per Twitter).

I AQUEST ESTIU ESTEU ATENTS pEL CONCERT d’ESTIU, TOT I QUE
ENCARA NO TENIM dATA JA US HO ANUNCIAREM OpORTUNAMENT.



CAN BOLÍBAR I UNA CASA NOUCENTISTA AL BARRI
SEGLES XIX-XX 

Tots teniu present la casa que hi ha al final del

passeig de Sant roc. Doncs aquesta casa és la

núm. 1 del carrer que dóna nom al nostre barri,

l'origen d'aquesta edificació és al segle XiX. És

un edifici singular de planta rectangular amb

teulat a dues aigües vers les façanes principals

i amplis voladissos sostinguts per bigues de

fusta.  La casa disposa de baixos, planta noble i

dos pisos superiors. L’entrada se situa en un

porxo a banda sud, amb una balustrada típica

de ceràmica, de regust noucentista. La resta de

façanes es caracteritzen pels brancals de pedra

a les obertures, emfatitzats per l'arrebossat de

les parets que deixa visible solament el material petri. En parts de la segona planta

i a la planta tercera, apareixen obertures amb galeria tancada i arcs semicirculars.

presideix la cantonada una curiosa fornícula amb escultura de la Dolorosa. Tot

l’aspecte i acabats exteriors de la darrera reforma general de l’antiga construcció el

1933, reflecteix el corrent noucentista popular del primer terç del segle XX. A la

primavera el porxo que dóna al passeig hi ha una preciosa glicina japonesa, que un

cop florida s’omple de flors liles, i li dóna un aire com de la Toscana italiana. Com

a curiositat podem explicar que s’hi van rodar el 1981 escenes de la pel·lícula

naftalina de pep Callís (1949-2006) també veí del barri.

arquitectura / història del barri



Aquí es pot veure  la façana abans de fer la remodelació el 1933 i aplicar-hi reformes actuals. Foto: Família Bolíbar

NOTA HISTÒRICA.  durant la segona meitat del segle XIX a Olot continuen les vicissituds

bèl·lico-polítiques. Com a conseqüència d'això, l'església parroquial i l'hospici són convertits en

caserna, mentre que el Teatre Municipal és incendiat. Olot viu, però, un moment de gran

empenta constructiva. S'edifiquen nombrosos edificis dins un ampli marc d'eclecticisme (plaça

de Braus, Escolapis, Cor de Maria, Caputxins, etc.) dins el món de l'urbanisme cal destacar

l'ampliació de la ciutat pel carrer Mulleras, la sortida de l'Horta del Carme, la zona de Sant Roc,

el Firal i la plaça palau.




