
Món descobrir  viure i veure
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ALS ANYS NORANTA, la Lali Nogareda,  
de la Vall de Bianya, i en Toni, d’Olot, van 
marxar de Barcelona, on tenien la feina, 
per tirar endavant un projecte de turisme 
rural. Llavors molts pocs creien que
fos una bona sortida. En Toni, però, havia 
fet un reportatge sobre les possibilitats del 
turisme al camp quan treballava a TVE. 
Aquella primera llavor els va despertar  
la idea de traslladar-se a viure al Mas el 
Guitart, una antiga masia propietat de la 
família de la Lali des de feia més de cent 
anys. Una casa en mig de camps de 
pastura, al cor de la Garrotxa, envoltada 
d’alzinars i fagedes, amb belles vistes 
sobre la vall, que aquí sempre es mostra 
ufanosa. Els propietaris obriren una 
primera planta de la casa amb quatre 
habitacions per a famílies i parelles.  

Des de llavors, com diu en Toni, “el 
boca-orella és el que millor ha funcionat”. 
El caliu i la personalitat que respira el Mas 
el Guitart és present en tots els racons, un 
accent del qual la Lali s’encarrega de tenir 
cura dia a dia amb mil i un detalls, com 
ara la presència dels seus quadres en totes 
les habitacions, joguines arreu i flors  
o brodats decorant cada racó. 

Des del 1994, la casa ha crescut i ofereix 
habitacions dobles i apartaments fami- 
liars. L’estrella, però, és la suite d’aigua:  
una habitació de més de cinquanta metres 
quadrats amb accés directe per als 
estadants a la piscina climatitzada i a les 
saunes. L’habitació també permet accedir 
a la sala de massatges, on en Toni posa  
en pràctica els seus coneixements en 
quiromassatge.  Joan Portell

turisme rural

7 | el caliu de la vall de bianya   
la pau i el relax són els protagonistes del mas el guitart,  
una antiga casa de masovers rehabilitada de dalt a baix

visita
Un passeig  
fins a l’ermita 
des de la casa es pot fer 
una passejada fins a la 
bonica església romànica 
de santa Margarida de 
bianya (segle ix) . es troba 
a mig camí de la carretera 
d’accés a la casa, envol- 
tada per un mur baix que 
en permet una visió 
completa i de fàcil accés.

Mas el Guitart
l’Hostalnou de bianya |  972 
29 21 40 |  guitartrural.com  

 de 30 a 145€ per persona, 
segons temporada |  |  | 
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