
 
 

 

 

‘La Comarca d’Olot’ arriba aquest dijous al número 2.000 
i ho celebra amb tots els sentits 

El número coincideix amb l’extraordinari de Festes del Tura, i té 204 pàgines. El 

setmanari organitza una festa el mateix dijous al vespre, amb un concert de Paula 

Valls. 

Olot, 2 de setembre del 2019. Aquest dijous, 5 de setembre, sortirà publicat el número 2.000 del 

setmanari La Comarca d’Olot. A més, aquesta fita s’aconsegueix quan es compleixen quaranta anys de 

la publicació de la revista i, per aquest motiu, aquest número fa una mirada al passat i recorda aquells 

que han col·laborat a fer-ho possible. Però no ens oblidem de l’actualitat, amb diversos articles: sobre el 

30è aniversari de l’Aoapix, la creació del punt lila, la tradició de fer samarretes de Festes del Tura o 

entrevistes a capitans representatius de tres clubs garrotxins, entre molts altres continguts. Tot plegat, 

en més de 200 pàgines i amb un tacte i una olor ben especials. 

 



 
 

 

La celebració continuarà al vespre amb una festa a les esplanades del Torín, davant mateix de l’Espai 

Can Paxinc, seu del setmanari. Els assistents podran gaudir d’un concert molt especial de la gran veu 

osonenca Paula Valls, que en format trio presentarà I am, el seu primer treball de llarga durada. Valls 

arriba a Olot després d’haver exhaurit les entrades al festival Terrats en Cultura de Tàrrega i pocs dies 

abans d’actuar a la Mercè. Per assistir al concert, només caldrà retallar el val que trobareu al número 

2.000 de La Comarca. També hi haurà la possibilitat d’adquirir les entrades (si en queden) instants abans 

de començar l’actuació. El preu és de 5 euros. 

Per completar la vetllada, el xef del restaurant Quinze Ous, Ferran Pont, oferirà un mossec de galta de 

porc amb una llesca de formatge de mas Farró, ceba caramel·litzada i engrunes de llardó, acompanyat 

d’una consumició. Paral·lelament a la zona de tast i al concert, també hi haurà jornada de portes obertes 

a Can Paxinc (c. Roser, 27).  

La Comarca, quaranta anys d’història 

El setmanari La Comarca d’Olot va néixer el 18 de gener del 1979, amb la voluntat d’ocupar un espai 

periodístic en la defensa del nacionalisme català i de la informació de tota la Garrotxa. Des dels inicis, la 

revista va aconseguir trenar una col·laboració ciutadana que ha permès prendre el pols al dia a dia de la 

comarca, continuadament fins al número 2.000. 

Des de la redacció s’ha tingut cura que el mitjà es fes ressò de la major part dels actes públics, i s’ha 

convertit així en un referent de pluralitat informativa. 40 anys esdevenint fidels notaris de l’activitat de 

la ciutat d’Olot i de la comarca de la Garrotxa, combinant la informació amb l’entreteniment, la recerca, la 

divulgació, l’opinió i, sobretot, amb la complicitat i col·laboració de tothom que ha volgut participar-hi. 

El 2018, la revista va tenir una mitjana de tirada auditada per l’OJD de 2.573 exemplars, repartits cada 

dijous en una quarantena de quioscos, estancs, llibreries, supermercats i botigues de queviures de tota 

la comarca. Com a mitjà de pagament, l’efectivitat de les insercions publicitàries, amb aproximadament 

un impacte de 24.500 visualitzacions per número (segons l’últim informe EGM-Baròmetre de Catalunya), 

està més que demostrada. 

El setembre del 2015 la revista es va començar a editar sencera a color i, un mes més tard, va estrenar 

disseny. El 2017, va néixer un web de continguts amb tot el fons editorial consultable, galeries d’imatges 

i seccions entretingudes i molt interessants. El mateix any, la Federació d’Associacions d’Editors de 

Premsa, Revistes i Mitjans Digitals va reconèixer la capçalera com a millor mitjà local i comarcal de 

Catalunya. Aquest mateix any, el seu director, Òscar Cabana, ha estat distingit amb el Premi Jove 

Empresari pel procés de reconversió de la revista i per la creació del grup de comunicació Bassegoda Grup.  



 
 

 

 

Per a més informació i declaracions: 

Òscar Cabana, director de La Comarca d’Olot 

972 26 74 67 / 686 161 014 


