
Bon dia. 

Vull saludar a les autoritats, als senyor alcalde i a la presidenta de l’associació d’amics del fajol. 

Com suposo que diuen tots els pregoners, és un honor que et convidin a inaugurar una fira com aquesta. A mi 

quan en Miquel em va dir i proposar de fer el pregó, doncs el que vaig veure va ser una gran coincidència, que 

després us explicaré el perquè i de què es tracta aquesta coincidència amb la fira del fajol. Jo amb el pregó, el 

que volia fer és una mena de records. Com ja sabeu, jo soc aragonès. Jo vaig començar a venir per la Garrotxa 

a l’any 74. 

Els records que em queden d’aquella època eren visitar la fageda, el bar Esport on anàvem a fer cerveses i, 

sobretot, l’ànec amb peres de l’hostal dels Ossos. Jo no havia menjat mai un plat com aquest i vaig quedar 

impressionat. Després de l’any 74, que vaig venir per primera vegada amb el dr. Torrent a muntar el primer 

servei de psiquiatria, que hi havia a la Garrotxa, després de 10 anys d’estar treballant al manicomi de Salt, tal 

com l’anomenen vostès, es va decidir venir aquí a Olot a muntar una empresa. 

Ho he explicat moltes vegades:  el  record que tinc de quan vaig parlar per primera vegada amb en Joan Sala, 

alcalde d’Olot. Vaig entrar al seu despatx i li vaig dir ‘Em dic Cristobal Colon, soc psicòleg i vinc del manicomi de 

Salt i vull muntar una empresa’. El pobre home es va quedar amb una cara, una mica espantat, suposo que 

esperava que després entrés algú dient que era en Napoleó Bonaparte, però vaja, després del primer espant, 

vam començar a fer coses al claustre del Carme. Els he de dir que molta gent es pensa que el nom de la 

cooperativa de la fageda es deu a que nosaltres estem a la fageda, però no és veritat, nosaltres ja li vam posar 

aquest nom a la cooperativa estant al claustre del  Carme i el nom jo li vaig posar perquè jo em vaig quedar 

absolutament enamorat del bosc, del bosc de la fageda, de fet, la primera casa on vaig venir a viure és allà. 

Casualment, a l’any 84, va sortir la possibilitat de comprar la masia dels Casals i jo, una de les coses que tenia 

molt clares és que aquest projecte empresarial, s’havia de fer al mon de la natura. Jo vinc de pagès, del que a 

Aragó anomenen ‘labradores’. La meva família són ‘labradores de secano’ els passa el mateix, no plou, o no 

plou quan toca i, des de l’any 84, quan vam comprar la finca dels Casals, ens hem dedicat al món de 

l’agricultura. Vam començar amb una granja de vaques, vam muntar un viver, vam entrar en jardineria i cap a 

l’any 93, vostès se’n recordaran de les quotes lleteres, que va ser una crisi molt important en el món de la 

pagesia que va obligar a abandonar a centenars de ramaders la producció de llet. Nosaltres vam decidir 

començar a fer iogurts i ja en portem 25 anys. Nosaltres, els que treballem a la fageda diem que és el millor 

iogurt del món i , a més jo dic, que amb molta diferencia del segon. Nosaltres som els primers i el segon el 

tenim enrere. 

Els he dit al principi que jo els parlaria de records, són tots aquests. Els he dit que quan en Miquel em va dir 

que vingués aquí a la fira del fajol, doncs em va sorprendre la coincidència i a ell li vaig explicar el nostre 

projecte proper. Nosaltres a la primavera, és a dir, en els pròxims mesos, comencem a fer una fàbrica per fer 

iogurts vegetals. I a veure si sabeu quin serà el primer iogurt que traurem al mercat? Doncs el iogurt de fajol. 

Amb això, espero que ens podreu convidar, quan tinguem el producte fet, a formar part d’aquesta fira, no com 

a visitant, sinó com a firaire i no sé si coincidirà, però m’agradaria molt que la presentació del producte la 

poguéssim fer aprofitant la fira. 

Doncs, res mes , aquest és el meu pregó, una mica improvisat, però en tot cas jo us desitjo que l’any que ve 

tingueu millor collita i que avui passeu un dia molt agradable. 

Bon dia. 

Cristóbal Colón – president de la cooperativa ‘La Fageda’ 


