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Sóc Mare. Ja fa molts anys que em vaig realitzar com a tal. Immensament
feliç. La millor cosa que et pot passar com a fruit de l’amor.

I avui, em prenc la llibertat d’expressar de diferents maneres aquest
sentiment tan profund.

“Ser mare”

Quan em vaig plantejar ser mare, em van venir moltes emocions al cap.
No paraules, però si moltes emocions. Un procés dens i significatiu. I vaig
seguir endavant. El desig era immens. I vaig ser mare.... i vaig aprendre poc
a poc a codificar-me i descodificar-me per poder fer la travessia de ser mare
lo més dignament possible primer per a mi i desprès pel fill o fills.

Experimentant dia a dia que cada fill és una personeta única, irrepetible
i que amb ell o ells cal relacionar-te de diferent manera, intentant respectar
la autenticitat de cada un d’ells. I vaig poder entendre per sempre què
significava la humilitat, la paciència, l’amor i la paraula MARE en el seu
recorregut més universal.

Des d’avui, començo a viure, perquè avui en tinc la certesa, una nova vida dintre meu. Fruit de l’amor s’està
creant dins meu un ser nou. Una “personeta”, serà el meu fill o filla..... Però certament des d’avui em començo
a sentir MARE.

Passaran mesos en que aniràs creixent, però des d’avui ja T’ESTIMO !!

Aquesta nova paraula per a mi, MARE, ja té un sentit que mai no havia experimentat. És immens tot el que
representa una paraula tan curta. Em dona pau, em fa sentir contenta, important, creadora de nova vida. Estic
feliç,

“T’estimo fins a l’infinit i més enllà”

El dia que vaig ser mare vaig entendre el...”més enllà”... més enllà de tothom, més enllà dels pares, dels
germans, dels amics, més enllà fins i tot, de tu mateixa.

Aquell dia te n’adones que has obert els ulls, que fins aleshores els tenies mig tancats i també estava bé,
perquè no dir-ho.

Aquell dia t’adones que seràs molt egoista, que et posaràs sempre per davant, que preferiràs que les coses
dolentes et passin a tu per deixar que totes les bones li passin a la teu fill, teva filla.

El dia que ets mare entens la meravella i la crueltat de la vida.

Aquell dia entens que l’esforç pagarà la pena però que t’hauràs d’esforçar molt per posar-te per davant.

Un dia preciós aquell dia, si, una vida per començar.

Catalina Sellas, Presidenta d’ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa.
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DISSABTE, 29 D’ABRIL
De 10 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la
tarda, a la Plaça Clarà, XLV Concurs Infantil i
Juvenil de dibuix.

A les 8 del vespre, al Centre Excursionista
d'Olot, inauguració de l'exposició de les
obres.

En cas de pluja els actes del diumenge es faran sota les voltes de la Plaça Clarà.
El CIT d'Olot es reserva el dret d'alterar aquest programa per causes imprevistes o de força major.

PROGRAMAPROGRAMA

DIUMENGE, 7 DE MAIG
A les 10 del matí, es donarà el tret de sortida de la 1a Marxa Dia de la Mare.

A 2/4 de 12, ballada de sardanes a la Plaça Clarà, amb la cobla La Principal d’Olot.

A les 12, acte d’homenatge col·lectiu a les mares, davant l’escultura La Maternitat de Josep Clarà,
presentat per la periodista Natàlia Moreno d’Olot Televisió.

Ofrena a càrrec de les Pubilles i Hereus d’Olot i La Garrotxa.

Parlament d’Antònia Graboleda, mare d’en Pere Ribas, acompanyada de Binta Jarra, mare d’en
Mahamadou Dambelleh.

Recital de poesies a càrrec de nens i nenes de diverses escoles de la ciutat.

A les 7 de la tarda, al Casal Marià, lectura del veredicte i lliurament de premis i obsequis a tots els
participants al XLV Concurs infantil i juvenil de dibuix.

COL·LABOREN:



1a MARXA DIA DE LA MARE1a MARXA DIA DE LA MARE
DIUMENGE, 7 D’ABRIL
Coincidint amb la celebració del Dia de la Mare, el 1r diumenge del mes de Maig, organitzem la 1a

Marxa Dia de la Mare pels carrers del centre de la ciutat. Poden participar-hi totes les Mares, de qualsevol
edat, acompanyades d’un o més descendents (fills/filles/nets/netes/besnets/besnetes).

El recorregut podrà ser a peu, cadira de rodes i/o cotxets, depenent de la mobilitat de cada participant
i sense abandonar el grup en el qual us heu inscrit, per la qual cosa us proporcionarem una cinta d’unió
que us vincularà amb l’enllaç maternal.

BASES:

Participants: Totes les Mares que ho desitgin.

Inscripcions: Al web www.citolot.cat, a les noves oficines del CIT (Passeig de Barcelona, 1 cantonada
carrer Vilanova) de 10 a 12 del matí o, el mateix dia, al punt de sortida/arribada, situat davant Escola
Pia d’Olot (Plaça Clarà).

Per mes informació: al telèfon 972 27 02 42.

Material: Es lliurarà un distintiu, una cinta d’unió i un plànol del recorregut a cada participant.

ALTRES:

Punt de trobada: Davant Escola Pia d’Olot a partir d’¼ de 10 del matí.

Inici Marxa: 10 del matí.

Finalització: 11 del matí.

Recorregut: De 2,2 km amb sortida i arribada davant l’escola Pia d’Olot, segons plànol adjunt.

Recorregut alternatiu en cas de mobilitat reduïda.

Refrigeri per als participants.

Entrega d’obsequis: En el mateix punt d’arribada es farà un sorteig entre els participants d’uns lots
gentilesa d’establiments col·laboradors a les 11 del matí.

La participació a la Marxa suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els imprevistos seran resolts per la
Comissió Organitzadora. La mateixa, es reserva el dret d’introduir els canvis necessaris sempre que el
seu judici ho cregui convenient.

En cas de pluja quedarà suspesa la Marxa.
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PARTICIPANTS Tots els nens i nenes
que ho desitgin, de 5 a 13 anys.

INSCRIPCIONS A la nova seu del
CIT, al Passeig de Barcelona 1
cantonada carrer Bisbe Vilanova, de
10 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda
del mateix dia .

MATERIAL En formalitzar la inscripció,
es lliurarà a cada participant una
cartolina segellada, única vàlida pel
concurs, en la qual només hi figurarà
l’edat.

TEMA ÚNIC Recinte de la Plaça Clarà,
lloc on se celebra cada any la Diada de
la Mare.

LLIURAMENT D’OBRES A la nova seu del CIT, al Passeig de Barcelona 1 cantonada carrer Bisbe
Vilanova, abans de les 6 de la tarda.

JURAT Estarà format per persones de reconeguda solvència artística. Actuarà de secretari, sense vot, un
representant del CIT d’Olot.

EXPOSICIÓ DE LES OBRES Les obres seran exposades, del 29 d’Abril al 4 de Maig, al Centre
Excursionista d’Olot (Passeig d’en Blay).

VEREDICTE I PREMIS El veredicte es farà públic el diumenge 7 de maig, a les 7 de la tarda, al Casal
Marià. A continuació, es lliuraran els premis, que consisteixen en trofeus i material de dibuix i pintura. Hi
haurà un primer premi i un segon premi per a cada grup de la mateixa edat, i obsequis per a tots els
participants.

ALTRES El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Les obres es podran recollir una vegada tancada l’exposició, a l’oficina del Centre d’Iniciatives Turístiques
d’Olot, amb domicili al Passeig de Barcelona 1 cantonada carrer Bisbe Vilanova.

Quedaran excloses del concurs les obres fetes amb tècniques d’oli.

El CIT d’Olot resoldrà qualsevol imprevist, d’acord amb el jurat del concurs.

XLV EDICIÓ
Dissabte, 23 d’abril de 2022

XLV EDICIÓ
Dissabte, 29 d’abril de 2023

BASESBASES

TROFEUS I OBSEQUIS: Diputació de Girona - Consell Comarcal de la Garrotxa
- Ajuntament d’Olot - Centre Excursionista d’Olot - Associació de Comerciants
d’Olot - Agrupació Sardanista Olot - Setmanari La Comarca d’Olot - CaixaBank -
Cajamar - Jaume Puigmal - Fontfreda Belles Arts - Abacus Cooperativa -
Supermercat Spar (Les Preses) - Supermercat Lidl - Supermercat Esclat -
Supermercat Consum - Supermercat Carrefour - Supermercat Caprabo (Les Preses)
- PANINI - J&S Piscines - Xurreria Jofre - Cropic’s Pastisseria

Alguns dels guanyadors del concurs de dibuix 2022
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