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La proposta de l’Espai Perot Rocaguinarda d’Olost s’estrena a l’estiu amb voluntat de continuïtat

Una ruta resseguirà la petjada 
de Perot Rocaguinarda pel país

Un grup d’aficionats als carros de la Camarga i del Lluçanès van passar fa uns dies per l’Espai Perot Rocaguinarda

Olost

M.E.

L’Espai Perot Rocaguinarda 
d’Olost ha decidit impulsar 
una ruta històrica per recór-
rer les petjades de Perot 
Rocaguinarda, el bandoler 
nyerro del Lluçanès, molt 
vinculades amb diferents 
municipis d’Osona però tam-
bé amb Barcelona o la Conca 
de Barberà. La proposta, que 
neix aquest estiu però amb 
voluntat de donar-li continu-
ïtat al llarg de l’any, sugge-
reix als turistes, excursionis-
tes i amants de la cultura que 
puguin fer visites relaciona-
des amb el personatge. 

El punt de partida de la 
ruta seria el mateix Espai 
Perot Rocaguinarda, a Olost. 
“Aquí els visitants podran 
conèixer la vida del bandoler, 
saber la relació que el lliga 
amb les diferents poblacions 
i emportar-se com a obse-
qui una bossa amb material 
informatiu relacionat amb 
la ruta”, explica Anna Mas, 
gestora d’aquest centre d’in-
terpretació.

Al Lluçanès es proposa 
visitar el Mas Rocaguinar-
da, a Oristà, que és on va 

néixer el bandoler el 18 de 
desembre de 1582. També 
s’hi afegeix material turístic 
del territori com la Ruta del 
Pa o la Ruta de la Llet, els 
miradors o caminades que 
es poden fer per l’entorn. 
De Vic s’ofereix una guia 
informativa completa i se’n 
destaca el Palau Episcopal, 

on el bandoler es va instal·lar 
tres dies el 1603, malgrat que 
pertanyia al bàndol cadell. 
Els boscos de Taradell tam-
bé van acollir el bandoler i 
la seva quadrilla en moltes 
ocasions. Per això existeixen 
“Les cuines d’en Rocaguinar-
da”, on també es pot fer una 
excursió. Per últim, Vilalle-

dol nyerro d’en Perot Roca-
guinarda. 

A l’antiga església de 
Sant Fruitós de Balenyà, 
actualment coneguda com 
l’Ajuda, va succeir un capítol 
anecdòtic però significatiu 
per descriure la fe que tenia 
Rocaguinarda. Els visitants 
podran conèixer sis rutes que 
es poden fer per l’entorn. A 
Barcelona el recorregut tam-
bé proposa visitar l’església 
del Pi, on transcorre una lle-
genda amb fantasma inclòs, 
i també el carrer de Perot lo 
Lladre, molt petit, i situat a 
la mateixa zona. 

Un dels motius que van fer 
famós el nom de Rocaguinar-
da arreu de Catalunya va ser 
la seva constant persecució 
però, a més, el bandoler va 
protagonitzar lluites des-
tacades lluny de casa com 
a la Conca de Barberà, on 
segurament va coincidir amb 
el Rector de Vallfogona. Per 
aquest motiu els visitants 
també es podran emportar 
un plànol i informació del 
que es pot fer en aquesta 
comarca. “Probablement 
serien moltes més les petja-
des que podrien constar en 
el recorregut, però aquestes 
poblacions són les que ano-
menem quan des de l’Espai 
expliquem els fets protago-
nitzats per Rocaguinarda i 
pensem que poden ser un 
bon punt de partida”.

“Tothom en surt molt content”
Olost

M.E.

La xifra de visitants a l’Espai 
Perot Rocaguinarda, obert fa 
cinc anys, no és molt signifi-
cativa però sí que va créixer 
de forma moderada durant el 
2017 i la tendència continua 
a l’alça. Mentre que durant 
tot el 2015 i tot el 2016 es 
van rebre 223 i 292 visites, 
respectivament, el 2017, en 
què el centre va estar tancat 
de gener a abril, es van comp-
tabilitzar 400 visites. Durant 
el primer mig any del 2018 
s’ha arribat a les 245 i l’objec-
tiu és poder superar la xifra 
de l’any anterior. 

El perfil de visitants és 
molt divers. Des de persones 

que ja coneixen una mica la 
història del bandoler, grups 
culturals que decideixen 
descobrir-la i organitzar acti-
vitats culturals paral·leles, 
famílies amb fills que pro-
venen d’altres zones també 
vinculades amb bandolers 
o grups d’amics que passen 
dies al Lluçanès. Segons 
explica Anna Mas, gestora 
de l’espai, “tot i que és cert 
que la xifra de visites sem-
pre és important, el que ara 
nosaltres valorem més és la 
satisfacció dels grups que 
venen. Fins ara tothom n’ha 
sortit molt content i alguna 
entitat cultural que va venir 
a l’abril ja ens ha confirmat 
que repetirà a l’octubre amb 
un nou grup”.  

Un dels reptes de l’Es-
pai Perot Rocaguinarda és 
accedir al públic escolar 
o familiar. És per aquest 
motiu que s’ha ideat la Gim-
cana d’en Perot, perquè els 
alumnes puguin combinar 
la visita més teòrica amb 
una gimcana dinàmica en 
la qual hauran de superar 
diferents proves. Durant el 
recorregut, que compta amb 
la col·laboració del comerç 
local, descobriran trets de la 
història i la cultura del poble 
i com s’elaboren alguns pro-
ductes del territori. Amb 
l’objectiu d’arribar a les esco-
les, l’Espai Perot Rocaguinar-
da ofereix visites a la carta 
adreçades a docents durant 
tot l’any. 

ons i Folgueroles també van 
acollir, el 1607 i el 1610, dues 
lluites molt importants entre 
els bàndols dels cadells i la 
Unió d’Armes contra el bàn-


