el Carnaval a la Garrotxa

30 ANYS

DEL CARNAVAL D’OLOT
Es compleixen tres dècades de la primera
rua de Carnaval a Olot, una iniciativa que va
transformar la manera de concebre aquesta
festa a la comarca gràcies a l’empenta del
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot, una
festa importada que ja forma part del
calendari garrotxí.
Descobreix tot el què hi ha darrere del
Carnaval a la Garrotxa. Les activitats
programades, el paper de les colles i penyes,
el Rei i la Reina, la rua d’Olot i les desﬁlades
de Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.

Amb el suport de:

Núm. 2

gratuït
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*PVP recomanat a la Península i Balears 20.900 €. Inclou PFF, transport, Nissan Assistance, descompte promocional, IVA i IEDMT que, pel mercat espanyol,
pot no ser aplicable a la seva Comunitat Autònoma. En cas que els impostos aplicats sofreixin variacions fins al moment de la compra, el preu s’acomodarà
a l’aplicació dels nous tipus impositius vigents. Oferta vàlida per a particulars i autònoms que adquireixin un Nissan Qashqai Acenta N-Style 1.3 DIG-T 103 kW
(140 CV) Manual, que entreguin un vehicle usat a nom del comprador i finançant per mitjà de Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal a Espanya. Import
mínim a finançar 7.000 €. Permanència mínima 24 mesos. Queden excloses Flotes i empreses. Oferta no compatible amb altres campanyes i vàlida fins al
28/02/2019. Per a més informació consulti a https://www.nissan.es/. El model visualitzat pot no coincidir amb el model ofertat.
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30 ANYS FESTEJANT EL CARNAVAL

Durant els últims compassos dels 80 la recentment renovada junta del Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot
va proposar-se agafar les regnes de la celebració del
Carnaval a la ciutat i, més que això, donar-li una identitat pròpia que promocionés la ciutat amb una activitat
que, fins llavors, no estava al calendari. Per fer-ho, van
prendre com a model el Carnaval de Platja d’Aro, un
referent d’aquesta celebració a les comarques gironines, i van importar entre muntanyes la disbauxa que
tan bé funcionava, i funciona, a la Costa Brava. L’aposta
va quallar des de la primera edició, el 1990, gràcies a la
complicitat de les institucions i, sobretot, a la resposta
de la societat olotina, que va obrir-se a aquella festa
escrita amb majúscules, aquella proposta lúdica i transgressora i alhora, sana i positiva.
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La festa del Carnaval va contagiar-se ràpidament entre
els olotins però també cap als pobles de la resta de la
comarca, d’on no van tardar a organitzar-se colles carnavalesques que amb els anys han consolidat la seva
participació a la gran rua. Més que una moda, la que
més endavant va ser batejada com la festa de l’hivern,
s’ha fet un lloc a la cultura i la manera d’entendre el
Carnaval a la Garrotxa. Avui dia a tots els municipis hi
ha algun rastre d’aquest carnaval ‘made in Garrotxa’
encunyat fa 30 anys. En aquestes pàgines hem volgut
concentrar tota l’essència del Carnaval a casa nostra,
però també d’aquelles poblacions on les colles de la Garrotxa captiven als jurats i triomfen.
Hi trobaran les colles que participen activament i que
fan possible el Carnaval, recordarem les primeres passes de la festa, la tasca que fa el CIT d’Olot per organitzar-la. ‘Viu el Carnaval a la Garrotxa’ és, en definitiva, la
guia imprescindible per viure la rauxa i la disbauxa que
durant uns dies fan trontollar aquesta terra de volcans.
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CARNAVAL A LA GARROTXA
PREPARATIUS CARROSSES

Viatges amb grup i guia acompanyant

Setmanes de feina

C/ Sabina Sureda, 6 baixos · OLOT
Tel. 972 26 99 47 · 669 51 55 17
comercial@sacrest.com

LES COLLES TREBALLEN EN EL SECRET MÉS BEN GUARDAT

Les colles garrotxines que participen a la categoria de carrosses
es preparen per exhibir el secret més ben guardat a la Gran Rua
d’Olot
Aquests dies l’antiga nau de Bellapart d’Olot ha tornat a resguardar, de les inclemències del temps i les mirades indiscretes,
unes vuit carrosses que participaran a la 30a edició del Carnaval.
“Pràcticament hi són totes les de les colles olotines. Cadascuna
té el seu espai delimitat per línies grogues”, explica el president
del CIT, Josep Andrés, mentre passegem per un dels pocs carrerons que queden lliures. Visitem la nau en un moment de
poca activitat. “Els últims 15 dies, tot s’ha de fer”, diu. Costa imaginar-se el local un dia de màxima activitat; no hi deu cabre ni
una agulla. Sortosament, aquí no es cusen vestits, només es basteixen carrosses. “Ara mateix seria impossible acollir una nova
carrossa”, afegeix Adela Moya, vicepresidenta del CIT i membre
de Els Titots.

JARDINS CAPITALS ANDALUSES

PARÍS AMB TGV

LA CAMARGA FRANCESA

PER SANTA MONTSERRAT...

HOLANDA

RUTA DE LA LAVANDA
I MARSELLA

Granada, Córdoba i Sevilla
De l’ 11 al 16 d’abril
PREU: 495 €

Sortida de Girona
Del 18 al 22 d’abril
PREU: 1.240 €

Setmana Santa
Del 19 al 22 d’abril
PREU: 675 €

L’organització és la clau, literalment. “Aquí no hi ha pas horaris”,
diu l’Adela, “cada penya o colla té una clau i els seus membres
s’organitzen”. El muntatge de les carrosses ha de complir unes
normes marcades per l’organització i signades per un responsable de cada colla. “Quan es treballa amb col·lectius, ha d’haver-hi
un ordre”, diu el president del CIT.
Fa uns anys, el CIT va aconseguir que l’Ajuntament els cedís
aquesta nau. “Nosaltres en som els responsables”, explica Andrés, “però en fan ús les colles, que són les que necessitem que
no perdin les ganes de fer carrossa cada any”. L’entitat organitzadora està contenta de l’ambient de treball que s’hi respira avui
dia. “A vegades a un li falta una cosa i li deixa un altre. També
es fixen en quina va quedant més bé. Realment va ser un encert
poder trobar aquesta nau”, conclou Andrés.

Anem a Montserrat
27 d’abril
PREU: 50 €

Ciutats amb encant i tulipes
Del 9 al 13 de maig
PREU: 1.295 €

Del 24 al 26 de maig
PREU: 386 €

L’avi que sempre hi és
Generalment els membres de les colles treballen en la carrossa a partir de la tarda o als vespres. N’hi ha un, però, que s’hi
passa bona part del dia quan s’acosten les dates del Carnaval.
“Normalment hi soc de quarts de 10 del matí a la 1 de la tarda i
de les 4 a les 8 del vespre”, explica Lluís Solé, un dels fundadors
de la Carnavalesca, d’uns 80 anys i abillat amb boina i armilla, a
qui acabem d’interrompre; fa tot just dos minuts que trastejava
a l’espai que fa servir de taller i de seguida se n’hi torna a anar.
“És la seva vida”, ens explica Josep Andrés. “Abans treballava de
fuster. Diu que no és de jugar a cartes ni de fer el cafè. Se la
passa molt bé aquí i que per molts anys ho pugui anar fent”. En
Lluís torna on som. Porta unes banyes fetes d’un material lleuger i embolicades amb teles brillants de diferents colors. “Van
col·locades a diferents barrets”, ens explica. “Aquest any el vestuari serà molt important. Aquí hi faig de tot. Avui he estat acabant unes ‘motxilles’” ens diu, assenyalant-nos unes estructures
que la comparsa portarà a l’esquena. La Carnavalesca té sort de
comptar amb un col·laborador tan implicat.

ESTADA A CALAFELL
De l’ 1 al 10 de juny
PREU: 349 €

BAVIERA I TIROL
Del 10 al 17 de juliol
PREU: 1.290 €
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NORD D’EXTREMADURA I
VALL DEL JERTE

BRETANYA I NORMANDIA

Del 2 al 7 de juny
PREU: 399 €

Primera semana de juny
PREU: 1.060€

ESPECIAL FESTES DEL TURA A
POLÒNIA, CRACÒVIA I
AUSCHWITZ

LLACS D’ITÀLIA
Del 23 al 29 de setembre
PREU: 1.100€
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Carnaval Infantil d'Olot

Col·laboració entre les
entitats de lleure

AQUEST 2019 SE CELEBRA LA 41A EDICIÓ

Els més petits de la casa són els primers a celebrar el carnaval a la capital garrotxina. El Carnaval Infantil d’Olot se
celebra sempre el cap de setmana abans de la Gran Rua
de Carnaval. Enguany és el dissabte 2 de març, i és una
jornada de gresca i diversió per a petits i grans.
La jornada començarà al migdia amb la visita dels Reis
Carnestoltes a un supermercat d’Olot, on donaran caramels als nens i nenes. El plat fort de la diada serà, com
sempre, a la tarda, amb la rua. A les 4 de la tarda a la Plaça
Clarà, es farà la concentració inicial. Allà el rei i la reina
amenitzaran l’estona abans
de donar el tret de sortida a
la rua, que recorrerà el centre
d’Olot fins a la Plaça Major. El
recorregut es farà entre rialles, ball i música, amb l’acompanyament dels Tam Percussió i Timbus, els timbalers de
Besalú, que no s’han volgut
perdre la festa. Un cop a la
Plaça Major, abans de donar
pas a l’animació infantil, els
Reis Carnestoltes llegiran el
pregó. Enguany els encarregats de fer que els més petits

de la casa gaudeixin de valent amb les seves disfresses
seran Jordi Tonietti and The Bus Band, que els faran ballar fins que se’ls acabin les piles. Per recuperar forces hi
haurà berenar per a tots els infants que vagin disfressats.
RECORREGUT

La cercavila sortirà de la Plaça Clarà i recorrerà el carrer
Mulleras i el Bisbe Lorenzana, passant pel costat de la
plaça mercat d’Olot i l’Hospici. Un cop al carrer Serra
Ginestra, enfilarà amunt fins a arribar a la Plaça Major,
que estarà decorada per a la festa. Allà s’hi farà el pregó,
l’espectacle infantil i el berenar.

El Carnaval Infantil d’Olot és
fruit de la col·laboració entre les
entitats de lleure
de la ciutat. L’organitzen conjuntament Rialles,
els Esplais de la
Garrotxa i l’Agrupació Escolta Nostra
Dona del Tura en una clara mostra de
sinergia entre totes elles.
Tant l’L’AEiG Nostra Dona del Tura
com Esplais de la Garrotxa són associacions d’educació en el lleure d’infants i joves de la Garrotxa. L’AEiG
desenvolupa la seva tasca principalment a través de jocs, xerrades
i excursions de cap de setmana per
conèixer l’entorn i la realitat que
ens envolta. Els Esplais de la Garrotxa realitzen també activitats diverses, com colònies, gimcanes, tallers
i excursions per educar a partir de
la convivència, el descobriment i la
superació de reptes. Per la seva ban-

ments de decoració els realitzen els
alumnes del Cicle Formatiu de Grau
Mig de Revestiments Murals. Aquest
serà el quart any que preparen la
decoració i, com en les anteriors
edicions, consistirà principalment
d’elements penjats.
da, Rialles promou i
organitza espectacles
dirigits al públic familiar per acostar i promocionar la cultura catalana als infants i les famílies.
L’EME i l’Escola d’Art d'Olot
L’Escola
Municipal
d’Expressió
d’Olot i l’Escola d’Art i Superior de
Disseny d'Olot col·laboren amb el
Carnaval Infantil. Cada any el cartell
de l’esdeveniment el fa un alumne
de l’EME. Enguany, la il·lustració és
d’Arnau Fernández i mostra els gegants d’Olot disfressats i gaudint del
carnaval. La col·laboració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot
amb el Carnaval Infantil consisteix a
decorar l’escenari de la celebració,
la Plaça Major. El disseny i els ele-

ENCARA NO TENS

WEB?
PER CARNAVAL

TOT S’HI VAL

50%
dte.
vàlid fins el 30/04/2019

Especialistes en manteniment

web per empreses
972 09 57 26
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info@foxnice.com
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CARNAVAL INFANTIL

ENTREVISTA AL PRESIDENT DEL CIT

Entrevista a Josep Andrés

El Rei i la Reina
del Carnaval Infantil d'Olot

PRESIDENT DEL CENTRE D'INICIATIVES TURÍSTÍQUES

Rei i Reina del Carnaval Infantil 2017

Rei Carnestoltes: Marçal Bancells
Té 22 anys, és graduat en psicologia
i està estudiant un màster. Treballa
amb infants amb autisme i discapacitat intel·lectual i fa de monitor de
menjador. Bona part de les seves

estones lliures les dedica al Centre
Excursionista Olot, així com també
a la música, i és que la seva guitarra l’acompanya en bona part de les
sortides amb la secció de mainada.
També li agrada viatjar i veure món.
Enguany repeteix com a Rei Carnestoltes per tercera vegada, per
engrescar als nens i nenes i contagiar-los l’alegria del carnaval.
Reina Carnestoltes: Marina Callís
Té 25 anys, és psicòloga i psicopedagoga i actualment està estudiant artteràpia. Li agraden molt els animals
i la interpretació, una afició per a la
qual també s’està formant. Fa dos
anys que va entrar a formar part de
l’Agrupació Escolta Nostra Dona del
Tura i enguany està amb la Unitat de
Trucs. Enguany s’estrena en el càrrec
amb el convenciment que el seu
amor per la interpretació i els infants
és perfecte per gaudir de l’experiència fent ballar i saltar als més petits.

Josep Andrés és el president
del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, però sota la
seva façana seriosa s'endevina sempre una rialla sota
el seu inconfusible bigoti;
una rialla que mai es torça
per Carnaval, potser la seva
activitat més popular.
Primer de tot, què significa el Carnaval per tu?

“

Per a mi, el Carnaval són
vàries coses: és una festa
d'hivern, que estem molt satisfets de fer; una festa per
a tothom, oberta al carrer i
integradora. I per a nosaltres, significa disbauxa i alegria, però deixant a banda el
gamberrisme.

“

Els Reis Carnestoltes d’Olot són el fil
conductor de la festa i encapçalen la
desfilada, tot cedint el protagonisme
als mes menuts de la casa. Els reis
s’escullen entre els monitors i les
persones vinculades a les tres entitats de lleure de la ciutat i que tenen
ganes de disfressar-se, animar i generar un ambient de gresca. Si ho volen, poden repetir, com és el cas del
Rei, en Marçal Bancells, de la secció
de mainada del Centre Excursionista
Olot, que ja va posar-se la disfressa
de rei l’any passat. Pel que fa a la reina, la que es posarà la disfressa és
la Marina Callís, monitora de l’AEiG
Nostra Dona del Tura. Els dos faran
riure de valent a tots els nens i nenes!

Em satisfà veure
famílies senceres desfilant
pel Carnaval

Posem-nos en situació:
any 1990...

Una vegada organitzada
l’elecció de la Pubilla de la Garrotxa estàvem molts mesos
sense organitzar res. Aquell novembre vam pensar que
estaria bé tenir una festa d'hivern terra endins. Vam voler
buscar la complicitat de tots els municipis que tenien carnavals consolidats a la Costa Brava, perquè ens poguessin ajudar, i vam decidir celebrar-lo un cap de setmana
després del que era habitual. Així, vam gaudir de la participació de colles de moltes poblacions costaneres. Nosaltres vam fer néixer la penya Els Titots perquè hi participés
una colla garrotxina. Trenta anys després, els Titots encara hi són, i hem donat la volta a la truita: al principi el 90%
de colles venien de fora, i ara són de la nostra comarca.
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Hi havia tradició de fer carnavals més enllà de la
Costa Brava?
Hi ha carnavals coneguts com els de Solsona o el de Torelló, però tenen un altre estil, ni millor ni pitjor. Nosaltres teníem clar el Carnaval que volíem, i vam aconseguir l'objectiu.
Com ha evolucionat el Carnaval d'Olot?
Més enllà de la rua, hi ha molts actes paral·lels que han
anat apareixent i desapareixent. El més important és
que si anem a una residència d'avis, a una llar d'infants o
a qualsevol lloc es respira carnaval. Hi ha famílies senceres que desfilen pel carnaval!
Us sentiu responsables de l'aparició de tantes colles
garrotxines de Carnaval?
Nosaltres som un més. Organitzar-ho porta feina i maldecaps, però per a fer les coses necessitem la gent que
hi participa. Si som la màquina, fantàstic, però sense els
vagons que hi ha al darrere el tren seria molt petit.
Heu pensat mai en modificar la rua del Carnaval?
Sí. Les penyes sempre diuen que se'ls fa curta. El recorregut que tenim té el seu encant però tant de bo que a
partir de la Plaça Clarà es pogués allargar més la diversió.
Hem parlat diverses vegades amb l'Ajuntament, però tot
i que podria semblar molt fàcil, és complicat allargar la
rua. En quant a canviar-ho d'ubicació, marxar del passeig
seria una mala opció.
Quantes persones esteu al darrere del Carnaval?
La junta està formada per 13 membres i la implicació
de cadascú depèn de cada acte i del temps que disposa.
També hi ha molta gent que ens col·labora, i per tant
creixem en gent. Per exemple, l'Associació de Comerciants d’Olot es preocupa d’engalanar les seves botigues.
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CARNAVAL HISTÒRIC

TÍTOL APARTAT

El del Foc, un carnaval
per a la història
EL RESSORGIMENT DEL CARNAVAL A LA GARROTXA

La primera setmana de març de 1990, quan
els carnavals de la costa ja havien enterrat la
sardina, va néixer el Carnaval d'Olot. El Centre d'Iniciatives Turístiques d’Olot (CIT Olot)
va decidir posar en marxa un nou model de
festa, a l'alçada dels grans carnavals de Catalunya. Va fer-ho amb la complicitat d'un dels
més multitudinaris, el de Platja d'Aro. I és
que, precisament, perquè les colles d'altres
municipis poguessin participar-hi, l'entitat va
decidir que el Carnaval d'Olot fos una setmana més tard al calendari, en plena Quaresma.
El ressorgiment del carnestoltes a la capital
garrotxina va arribar en forma de flames,
ja que el primer Carnaval d'Olot va anomenar-se 'El Carnaval del Foc'.
L'honor de ser el primer Rei Carnestoltes de
la ciutat va recaure en Josep Maria Fontfreda,
que va regnar sota el nom de "L'inflamadíssim Fontbullent i Metxaencesa, Emperador
dels Inferns, Rei dels Volcans, Príncep de la
Flama i Senyor del Foc".
La gran rua de carrosses i comparses va comptar amb
colles, sobretot, de diverses poblacions de la Costa Brava i Osona. La desfilada va sortir de la Plaça Palau Fins
a la Plaça Clarà, passant pels carrers Onze de Setembre,
Bisbe Lorenzana i Mulleras. A més, durant aquells dies
la plaça Major va oferir un aspecte ben diferent, amb l'envelat que s'hi va muntar per a
l'ocasió, i que l'any següent es
traslladaria al Firal.
Aquell any també va néixer la
primera penya carnavalesca
de la ciutat, Els Titots.
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Premiats Carnaval d'Olot 1990
INDIVIDUAL

COMPARSES

CARROSSES

1r
2n
3r

Los chicos de Ibiza (Olot)

1r
2n
3r

Pola xica pica (Calonge)

1r
2n
3r

Lady Chapeau, Els Merlots (Santa Cristina d'Aro)

Els Florits (Castell d'Aro)
Locomania (Olot)

Festival de màscares (Sant Feliu de Guíxols)
Pista arriba pasta (Borgonyà)

Llac dels Cignes (Olot)
Reis del Foc (Olot)
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30 ANYS DE ELS TITOTS

TÍTOL APARTAT

L’aliment intel·ligent

Els Titots encaren el Carnaval 2019 complint 30 anys, els
mateixos que el Carnaval d’Olot. Van néixer el 1989, al
mateix moment que el Centre d’Iniciatives Turístiques
(CIT Olot) començava a organitzar el Carnaval, amb l’objectiu de promoure la festa representant la capital de la
Garrotxa. Així doncs, als seus inicis van encarregar-se de
dur el nom de la ciutat d’Olot als carnavals més reconeguts d’arreu: Roses, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, entre d’altres, i fomentar
l’intercanvi amb altres colles localitats de la Costa Brava
amb l’objectiu que vinguessin a participar a la rua d’Olot.
Ho van aconseguir.
La penya està formada per una mica més
de trenta persones.
Anna
Domènech,
membre del grup,
reconeix que mai no
han volgut ser una
colla molt nombrosa, perquè “l’objectiu
d’Els Titots és que la
gent que hi hagi s’hi
Penya Els Titots al Carnaval d'Olot de l'any 2018
senti a gust. Val més

Penya Els Titots al Carnaval d'Olot de l'any 1990

ser pocs i ben avinguts”, afegeix. La penya és l’encarregada de dur a la seva carrossa el Rei i la Reina del Carnaval
a totes les desfilades, i també organitza el sopar de presentació del Carnaval d’Olot, on totes les colles que ho
desitgen poden presentar les creacions del Carnaval.
Al llarg d’aquests 30 anys, la penya Els Titots s’ha disfressat de molts motius: indis, vaquers, dimonis, bruixots...
Aquest 2019 commemoraran el seu 30è aniversari sota
el títol ‘30 anys i com el primer dia’. La carrossa es podrà
veure a Roses, Platja d’Aro, Olot i Sant Joan les Fonts, per
aquest ordre.
Anna Domènech, membre de Els Titots

“
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Complementa la
teva alimentació

Tots som conscients del dècit nutricional que tenim
amb els aliments que consumim actualment, els seus
processos per a conservació (pasteurització, UHT,
envasats en atmosfera controlada, altes pressions, etc.)
perjudiquen, alteren i destrueixen moltes de les
propietats de les vitamines, proteïnes, aminoàcids,
enzims ... i sobretot els bacteris benècs dels aliments.

La formula magistral creada per la natura

30è aniversari de Els Titots
LA PENYA PROMOU EL CARNAVAL D’OLOT ARREU

es
Coneix´euga?
l a l l et d

Completa
l’alimentació
Equilibra
l’organisme

eQuaid®complet és un complement alimentari capaç
de subministrar a l'organisme pràcticament tots els
elements que aquest necessita, de forma totalment
equilibrada i ajustada perquè l'organisme sigui capaç
de realitzar les diferents funcions que necessiti en cada
moment.

Aporta energia
i vitalitat
Millora el
sistema digestiu
Augmenta i modula
les defenses
Ajuda en desordres
metabòlics

Pro
bio
tic

Regenera i
protegeix la pell

a !!
Prova-l
taràs...
t'ho no

En tots aquests anys hem viscut un munt d’anècdotes:
que la música no funcioni abans de començar, tenir
una roda de la carrossa rebentada, haver d’arreglar
algun vestit d’alguna reina amb agulles imperdibles a
l’últim moment...

”

Malgrat que es consideren una colla d'animació i no competeixi per guanyar premis, segurament posseeixen un
reconeixement que cap altra colla té: el de convertir el
Carnaval d'Olot en un referent arreu del territori.

Probiotic

www.equaid.org
GARROTXA

Visites, esmorzars i dinars
Passeigs amb ponis
Excursions a cavall
Festes d’aniversari
itar la
Ven iu a vislet d� eu
g!a
ua
eg
granja de la l

Mas el Pla,
El millor casal de la Garrotxa
Puigpardines
bril
17178 La Vall d’en Bas (Girona) 15 16 17 18 19 d’a
Dilluns
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Dimecres

Per a més informació i reserves :

Dijous

Divendres

i

663 180 987
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CARNAVAL A LA GARROTXA
LES TREMENDES, 25 ANYS

25 anys sent tremendes!
AMB LES SEVES TEMÀTIQUES, BUSQUEN DISTINGIR-SE

Era l’any 1994 quan una colla d’amics de la Casa Cultural d’Andalusia de la Garrotxa van decidir presentar-se
al carnaval. Des dels inicis ho van tenir clar, el seu lloc
estava al Carnaval d’Olot però també al de la costa, a Platja d’Aro, i des del primer any han participat en els dos
esdeveniments, sempre com a comparsa.
Els inicis van ser frenètics. Les comparses superaven el
centenar de persones i entre feien el disseny i la confecció de les disfresses, els complements i el maquillatge.
25 anys més tard, amb una segona generació de persones al capdavant i sota el títol de ‘Les Tremendes’, poques coses han canviat. La colla surt a desfilar als carnavals amb més d’un centenar de persones (enguany seran
133). El disseny de les disfresses és propi, amb l’ajuda
d’una empresa externa que també en fa la confecció.
El món del carnaval és molt artesanal i els detalls, complements i acabats es fan a mà i cadascú elabora el seu
vestit. La tasca es fa en família i amics després d’un taller
de mostra.
Les Tremendes dels darrers anys han acostumat al públic
a sorprendre amb els dissenys. Busquen idees inèdites
que els diferenciïn de la resta de comparses i ho aconsegueixen. Un exemple va ser el 2016 quan un exèrcit de
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‘cupcakes’ (magdalenes) va envair el Passeig de Barcelona d’Olot. La disfressa i la posada en escena els va valdre
el segon premi, el màxim aconseguit fins a la data. En
les últimes tres edicions sempre han obtingut premi a
Platja d’Aro; el 2017 amb les pedres precioses i l’any passat amb el ‘Bitelchus, Bitelchus, Tremendes!’, amb el que
també va aconseguir el quart premi a la Rua del Carnaval
d’Olot. Potser aquest any, que celebren el 25è aniversari
i dos membres de la colla han estat coronats rei i reina
del Carnaval d’Olot, serà el moment de pujar al punt més
alt del podi. Per ara prometen sorprendre amb un tribut
a la dona, i és que la colla està formada majoritàriament
per dones i nenes. Una de les caps de colla, i reina del
Carnaval d’enguany, Yasmina Cívico, avisa que la disfressa té un toc reivindicatiu i molt actual: “Tenim ganes de
dir ‘aquí estem nosaltres’”.
Premis de La Casa Cultural d’Andalusia al Carnaval d’Olot.
Categoria de comparsa
1995. Bandolers. 3er premi
1996. Mexicans. 3er premi
2002. Cowboys. 2on premi
2006. Pallassos. 4rt premi
2016. Cupcakes. 2on premi
2018. Bitelchus, Butelchus, Tremendes! 4rt premi

CARNAVAL A LA GARROTXA
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LA GRAN RUA DEL CARNAVAL 2019

Una rua familiar
i oberta a tothom
30A EDICIÓ D'UN CARNAVAL DE REFERÈNCIA

Els joves d’Integra encapçalaran la rua d’enguany, que es
preveu novament multitudinària
“El CIT ha treballat des de l’inici per un carnaval inclusiu del qual en pugui gaudir tothom. Crec que això ho
hem aconseguit”. L’actual president del Centre d’Iniciatives Turístiques, Josep Andrés, parla d’un dels principis
que ha marcat l’agenda de l’organització del Carnaval
d’Olot des de la primera edició, una idea que estarà especialment present també durant la celebració del 30è
aniversari. Per a l’acte més multitudinari, la Gran Rua
del Carnaval, el CIT ha volgut reconèixer Integra, una
associació que, com l’entitat organitzadora de la festa
d’hivern, recentment ha complert 50 anys d’història. Mig
segle portant a terme una tasca tan lloable com és la inclusió dels col·lectius en risc d’exclusió social. El CIT ha
convidat l’associació olotina a encapçalar ni més ni menys que la Gran Rua del Carnaval d’Olot. Tal i com Josep
Andrés va anunciar durant la presentació dels actes del
2019, a la desfilada del 9 de març les colles participants
seran precedides per un grup de joves usuaris i monitors
d’Integra, que desfilaran tot recollint l’afecte del públic.
La invitació ha estat acceptada de bon grat per l’associació. “Serà una bona manera de vincular la història de les
dues entitats”, ha considerat Núria Fité, gerent d’Integra.

Molta participació, majoritàriament garrotxina
La 30a Gran Rua del Carnaval d’Olot serà una mostra de la
referència en què la festa d’hivern de la capital de la Garrotxa
s’ha convertit per al conjunt de les comarques de Girona i de
quina manera ha calat entre els garrotxins. El CIT espera la
participació d’entre 25 i 30 colles, la qual cosa significa que
al voltant de 2.000 persones tornaran a desfilar pels carrers
d’Olot. El més destacat serà la proporció de colles garrotxines,
que enguany representarà el 80% de tots els participants, una
realitat difícilment imaginable pels organitzadors de les primeres edicions que s’emmirallaven en els carnavals de la costa. Ara, les tornes han canviat. “Els altres carnavals temen la
qualitat de les nostres propostes”, explicava el president del
CIT a l’acte de presentació del Carnaval 2019.
Enguany la Gran Rua del Carnaval d’Olot tornarà a enfilar
l’avinguda de Santa Coloma des del punt de trobada de les colles participants, els terrenys de l’antiga estació, i prosseguirà
pel passeig de Barcelona fins a l’emplaçament on es trobarà
el jurat, que valorarà cadascuna de les propostes per assignar-los una posició en el concurs de carrosses i comparses.
La Gran Rua olotina assegura dues hores i mitja d’espectacle
a l’aire lliure, disbauxa i diversió. La desfilada es podrà veure
en directe per Olot Televisió.
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GUANYADORS CARROSSES 2018

GUANYADORS CAMPARSES 2018

Carrosses que
marquen tendència

Comparses amb
identitat pròpia

LA SANTJOANENCA ES VA ENDUR EL PRIMER PREMI

ELS EMMASKARATS ES VAN ENDUR EL PRIMER PREMI

L’any passat el primer premi en la categoria de carrossa,
dotat amb 1.000 euros, va endur-se’l la Colla Santjoanenca de Sant Joan les Fonts, amb el títol ‘El pas del temps’.
La colla va representar el temps amb un gran rellotge a la
part frontal de la carrossa, un altre acompanyat de figures
en moviment i un rellotger, tots ells creats per sorprendre
els espectadors. El segon premi, de 800 euros, va ser per
a Els Macus de les Preses, que celebraven el seu cinquè
aniversari, amb la carrossa ‘5 anys cuinant somnis’. A la
part davantera s’hi podia veure un llibre gegant de receptes de cuina i, just al darrere, el personatge de ficció Ratatouille, a més de la reproducció d’una cuina.
La tercera posició va ser per la Carnavalesca d’Olot i
Castellfollit de la Roca, que va endur-se 600 euros per la
carrossa titulada ‘Adorem a Ganesha’, on dos dels components de la comparsa ballaven sobre dos elefants gegants i on també s’hi trobava la deessa de cap d’elefant,
protagonista de la proposta. Finalment, la penya Carnavalia de la Garrotxa va ser guardonada amb el quart
premi, de 500 euros, amb la temàtica ‘Tropicàlia’, on la
carrossa estava presidida per un gran lloro amb les ales
obertes i una ballarina dansant sobre seu, a més d’altres
animals que escenificaven a la perfecció l’ambient tropical que volia transmetre la penya.
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Primer premi Carrosses: Colla Santjoanenca

Primer premi Comparses: Els Emmaskarats

Segon premi Carrosses: Els Macus de les Preses

Segon premi Comparses: Gínjols d'en Bas

Els Emmaskarats van ser els guanyadors del primer premi de comparsa, dotat amb 500 euros. Sota el títol ‘Dale
Méjico’, la colla va captivar el jurat i el públic amb un ball
sincronitzat i una vestimenta vistosa i plena de vitalitat
que recreava l’esperit mexicà. La segona posició va ser
per als Gínjols d’en Bas, que amb la proposta anomenada
‘Eclipsi’ va aconseguir els 300 euros amb què estava dotat
el premi. La comparsa va reproduir un eclipsi amb disfresses ambientades en sols i llunes, amb molt volum i color.
En tercera posició, i amb 250 euros, va ser per Les Tremendes de la Casa Cultural d’Andalusia de la Garrotxa
i la proposta ‘Bitelchús, Bitelchús, Tremendes’, amb què
van representar el conegut personatge ajudant-se de colors blancs, negres i vermells i un maquillatge vistós. Finalment, els Alots van aconseguir el quart lloc i els 200
euros corresponents del premi amb ‘Donant corda a la
fantasia’, una proposta on predominaven colors com el
rosa, el blau i el groc, a més de volums, plomes i tutús.
El Carnaval d'Olot reparteix cada any més de
4.000 euros en premis a les millors carrosses
i comparses.

Tercer premi Carrosses: Carnavalesca

Quart premi Carrosses: Carnavalia

Tercer premi Comparses: Les Tremendes

Quart premi Comparses: Alots

21

Carnaval 2019

V

CARNAVAL A LA GARROTXA

CARNAVAL A LA GARROTXA

PRESENTACIÓ CARNAVAL D'OLOT 2019

PRESENTACIÓ DEL CARNAVAL 2019

Del Carnaval del Foc
al més porc
PRESENTACIÓ DEL CARNAVAL 2019

La tradició del carnaval a la Garrotxa ha crescut amb
els anys, fins al punt que a dia d’avui hi ha centenars de
persones de la comarca que esperen aquestes dates per
sortir al carrer amb rauxa. A Olot la disbauxa comença
amb la presentació dels actes. El dissabte 16 de febrer el
Casal Marià d’Olot es va tornar a quedar petit per veure
la presentació del cartell i el Rei i la Reina del carnaval
d’aquest any.

Una vegada es desvetlla la imatge del carnaval és
moment de conèixer el Rei i la Reina. Yasmina Cívico i
Francesc Muñoz, de la colla Les Tremendes de la Casa
Cultural d’Andalusia de la Garrotxa, són els encarregats
de transmetre tota l’energia del carnaval volcànic a les
desfilades de la Costa Brava, Olot i Sant Joan les Fonts.
Durant l’acte es va fer el tradicional traspàs de manaments
entre reis, que els dota de poders per poder fer i desfer el
que sigui necessari mentre duri la festa pagana.

Acompanyats per un bon grup de Tremendes, els reis
del Carnaval d’Olot 2019 es van presentar captivant
al públic. El seu caràcter obert, alegre i proper va ser
decisiu per presentar-se davant les colles. El pregó va
tenir un missatge clar, amb la rauxa i la disbauxa com
a ingredients principals però també reivindicatiu amb
diversos missatges en favor de la figura de la dona. De
fet, la colla de les Tremendes està format gairebé només
per dones. La traca final de la presentació va tenir un
estil marcadament andalús amb la interpretació d’una
chirigota interpretada per diferents membres de la
Casa Cultural d’Andalusia de la Garrotxa i les mateixes
Tremendes. Un cant coral típicament carnavalesc que
es va recitar en català amb la voluntat expressa de
demostrar la integració de la gent del barri de Sant Roc.

Com mana la tradició, ses majestats també obtenen un
títol. En el cas de la Yasmina, és la ‘Reina de les lleis i
els pactes, senyora de les llistes i les ordres, emperadriu
del somriure i l’alegria, representant orgullosa de la Casa
d’Andalusia, ambaixadora de Sant Roc i major de les
Tremendes’. En Francesc és el ‘Rei de l’òptica, senyor de
la visió, emperador dels reptes, governador de la festa,
hereu de les Tremendes, marquès de la Plaça Clarà i
apassionat del Carnaval d’Olot’.
La Yasmina i en Francesc no només tenen l’honor de ser
els reis del 30è carnaval d’Olot sinó que, a més, coincideix
amb els 25 anys de la creació de la seva colla. Un doble
aniversari que els omple d’una alegria que de ben segur
sabran traslladar al carrer.

Coincidint amb els 30 anys de Carnaval d’Olot el Centre
d’Iniciatives Turístiques d’Olot ha encarregat el cartell a
la mateixa personal que va dissenyar el de la primera
edició, en Jaume Bach. El cartell d’aquest any barreja les
emocions que van suposar la organització del primer
carnaval d’Olot i el que significa complir tres dècades
d’aquesta festa d’hivern. Com diu el mateix autor és una
“clucada d’ul” al primer cartell perquè combina els mateixos elements però amb traces diferenciades.
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EL CARTELL D'ENGUANY

TÍTOL APARTAT

Carn de Carnaval
EL CIT TORNA A ENCARREGAR EL CARTELL A JAUME BACH I
EMMARCA TRES DÈCADES D’INTENCIONALITAT ARTÍSTICA

Arribar a 30 anys és motiu de celebració, però també un bon moment per aturar la marxa, mirar enrere i fer balanç del treball fet
en tres dècades. La retrospectiva és inevitable; a això ha tendit
el Centre d’Iniciatives Turístiques en bona part dels elements que
defineixen la celebració d’enguany. L’entitat ha tingut la pensada
d’encarregar el cartell del 30è aniversari al dissenyador gràfic i comunicador olotí Jaume Bach, autor del cartell de la primera edició.
L’organització emmarca així 30 anys d’una clara intencionalitat:
confiar la imatge del carnaval a reconeguts artistes, dissenyadors
gràfics, il·lustradors i fotògrafs locals, que han posat el seu art al
servei de la festa.

Del foc a la carn
Conscient que havia d’emmarcar una etapa, Jaume Bach ha dissenyat el cartell del 30è Carnaval d’Olot en clara referència a aquell
que va idear el 1990 per a la primera edició, anomenada ‘del Foc’.
Llavors l’element central va ser una màscara tribal demoníaca que,
irreverent, treia una llarga llengua, al més pur estil Rolling Stones.
La imatge va esdevenir icònica, marcant el pas del que havia de ser
el cartell del Carnaval d’Olot i repetint-se en d’altres cartells com
el de la tercera edició. La imatge d’enguany és una “aclucada d’ull”
al primer cartell, com diu el mateix autor, tot i que transfigura la
màscara fins a obtenir l’aparença d’un porc. Bach ha volgut batejar
el 30è Carnaval d’Olot com el carnaval de la carn. La paraula carnaval està composta dels mots llatins ‘carnem’ i ‘levare’ (treure). Originalment, durant la festa s’agafaven forces menjant carn abans
de l’abstinència que calia fer durant els 40 dies
previs al Dijous Sant. Amb el porc, Bach també
UNA VIDA DEDICADA AL DISSENY
fa referència a la indústria càrnia garrotxina,
importantíssima dins el teixit empresarial de la
Jaume Bach ha dedicat 50 anys de la seva vida al disseny gràcomarca. S’hi suma, a més, una feliç coincidènfic, la comunicació i la publicitat, primerament a Olot, amb una
cia, i és que el 30è Carnaval d’Olot té lloc dies
prolífica etapa que va del 1979 al 1985, i després a Barcelona.
després de la celebració de l’any nou xinès, deLa professionalitat, la creativitat i el sentit de l’humor l’han pordicat al porc, un animal que, segons la tradició
tat a signar cartells per a Els Joglars, la festa de Sant Fermín o
xinesa, és símbol de bona sort. S’albira, doncs,
treballs gràfics en publicacions com el Punt Diari, El Jueves, El
bona fortuna per al 30è aniversari del Carnaval
Mundo Diario i el Por Favor (on va caricaturitzar figures de la
d’Olot. Que tinguem sort.
transició), La Vanguardia o El Periódico.
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EL REI CARNESTOLTES I LA REINA DEL CARNAVAL 2019

Uns Reis 'tremendos'
L’advocada Yasmina Cívico i l’empleat d’òptica Francesc Muñoz són la Reina i el Rei del Carnaval d’Olot del 2019, any del
25è aniversari de la seva colla, Les Tremendes de la Casa
Cultural d’Andalusia de la Garrotxa. Apassionats de la celebració del carnaval a la comarca, senten que aquesta serà
una edició molt especial, tant per a ells com per a la colla
carnavalesca.
D’on us ve l’afició pel carnaval?
Yasmina Cívico: En el meu cas, ve de família. Com a curiositat diré que vaig néixer un dissabte de carnaval i la meva
germana Beli, també. El meu pare era membre de la junta
fundadora de la Casa Cultural d’Andalusia. Al 94 van tenir
la idea de participar en els carnavals d’Olot i Platja d’Aro. Jo,
amb 10 anys, ja sortia en les primeres desfilades. Des del
2009 que soc cap de colla juntament amb la Sònia Ruiz. Representem la segona generació del carnaval a la Casa d’Andalusia. Els meus pares segueixen sortint i el meu fill, que té
dos anys i mig, sortirà aquest any per primera vegada.

Yasmina Cívico
Reina de les lleis i els pactes
Senyora de les llistes i les ordres
Emperadriu del somriure i l’alegria
Representant orgullosa de la Casa d’Andalusia
Ambaixadora de Sant Roc
Major de les Tremendes

el carnaval no me’l toquis. Fins a
aquest any, que s’hi ha sumat un
noi, he estat l’únic home que s’ha
atrevit a desfilar a la colla. Passo
molts nervis però ho gaudeixo
moltíssim. Allò d’anar en comparsa
organitzada, és el que jo crec que
fa espectacle en un carnaval.

F.M.: Jo m’he agafat 10 dies de vacances...

Y.C.: És la primera vegada que
aportem rei al Carnaval d’Olot i la
tercera que aportem la reina. La
Sònia Mora va ser-ho el 2001 i el
2005, la Sònia Ruiz, l’altra cap de
colla. Aquest any, pel 25 aniversari,
teníem tots els números de ser-ho.

F.M.: He parlat amb alguna reina anterior i m’ha dit que és
una experiència que gaudeixes molt. Veure el somriure d’un
nen o visitar els avis i animar-los, veure les cares dels qui
t’esperen... és especial i fa que t’hi involucris.

Com vàreu rebre la notícia?
F.M.: Jo seré molt egoista però diré
que esperava culminar l’experiència sent el rei del carnaval, tot i que
quan m’ho van dir em va entrar
una mica de pànic. Ho desitjava
molt però em preguntava si sabria
posar-m’hi. Ara ja ho tinc assumit.
Francesc Muñoz: Tota la vida m’ha agradat el carnaval. Una
vegada a l’escola vaig disfressar-me de raïm amb uns globus... Mai no havia desfilat en una rua, però sí que cada any
amb la colla anàvem a tots els esdeveniments. El 2012, una
amiga de la meva filla va dir que anava al carnaval amb una
colla. Allò em va animar i el següent any ja vaig desfilar. Quan
arriba és com una obsessió. A mi treu-me el que vulguis però

Francesc Muñoz
Rei de l’Òptica
Senyor de la visió
Emperador dels reptes
Governador de les festes
Hereu de les Tremendes
Marquès de la Plaça Clarà
Apassionat del Carnaval d’Olot

Y.C.: Jo, la veritat, m’ho vaig pensar. Per un costat pensava
que era el que acabava de culminar la meva trajectòria i, sí,
em venia de gust, però per altra banda dubtava de si seria
compatible o no amb tota la resta.
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Y.C.: Jo ho aniré trampejant. Al bufet m’han dit que fes el
que hagués de fer. No em programaré visites, però, és clar,
si tinc un judici... no li diré al jutge “me’l suspèn, que soc
reina del carnaval?”. D’altra banda, penses que si et demanen anar a una desena d’escoles, és que realment els farà
il·lusió, faràs feliç als nens i als avis, i això és genial.

Heu pogut escollir els vestits que portareu?
F.M.: En Carles Soler els ha dissenyat sobre una proposta
que vam fer.
Y.C.: Jo ja li he dit que em posaria el que em fes perquè li
tinc plena confiança, porta vestint-me més de 20 anys per
als balls de la Casa Cultural.
Tenen alguna referència a la vostra colla?
Y.C.: Anem conjuntats amb la colla pel que fa a colors, però
no compartim la temàtica.
Quins elements han sortit de les vostres propostes?
Y.C.: Vam demanar el que en l’argot del carnaval es coneix
com la ‘motxilla’ amb plomes. Volem portar-la perquè la
nostra és una colla modesta i no tenim un gran pressupost
per a vestuari. Entenc que quan en Carles vesteix a reines
de la seva colla, que cada any porten una gran motxilla, li
diguin que volen anar còmodes, però a mi, si no em posa
una motxilla, no la duré mai.

Què suposa ser Rei i Reina del Carnaval?

F.M.: Sí, se’ns ha de veure d’una punta a l’altra del carrer,
que això és una oportunitat a la vida que no es tornarà a
repetir. Jo, com que no tinc cabell, també li vaig demanar
que m’ho dissimulés. És que, a banda de King Àfrica, no he
vist mai un rei calb.

Y.C.: Encara no ho sabem, de moment veiem una agenda
brutal i no sé com podrem arribar a tot. La setmana entre
Platja d’Aro i Olot ja és a ‘tope’. Hi ha matins que tenim tres
escoles per visitar.

Y.C.: Aquests dies hem d’aprofitar l’experiència. Carnavals
en desfilarem, si Déu vol, molts anys més, però rei i reina
no ho tornarem a ser. S’ha d’aprofitar, gaudir-ho i si podem
revertir alguna cosa d’això als demés, millor.
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SOPAR DE PENYES 2019

TÍTOL APARTAT

95 anys pujant junts

Un sopar multitudinari
LES COLLES DESCOBREIXEN LES DISFRESSES

La Garrotxa tornarà a donar la nota aquest Carnaval. Les
colles locals i comarcals que participaran a la gran rua
d’Olot van presentar, el dissabte 16 de febrer, les disfresses amb les que desfilaran el proper 9 de març. Ho van
fer en el marc del tradicional sopar de colles que organitza la penya Els Titots, una trobada que s’ha convertit
en una cita indispensable perquè dona el tret de sortida
a la celebració. Enguany el sopar ha reunit gairebé 600
persones, una xifra rècord que demostra la vitalitat del
Carnaval a la Garrotxa.
És una nit on les colles ensenyen les disfresses per primera vegada. Una posada en escena que es fa després
de moltes setmanes treballant les vestimentes i, en
molts casos, gairebé en secret. Per tant l’expectació sempre és màxima.
La penya Els Titots desfilarà sota el títol ’30 anys i com
el primer dia’, en consonància amb l’aniversari del Carnaval d’Olot. La disfressa és la mateixa amb la que van
desfilar el primer any, amb els esquellerincs. Afegir que
els diners no invertits amb les disfresses els destinen a
l’Oncolliga Garrotxa.
A la desfilada no hi va faltar la Tustarrada, de Palafrugell,
una de les colles històriques de les rues de la costa i que
mai ha faltat a Olot.
La Penya Barcelonista Almogàvers Garrotxins sortirà al
carrer amb el tema ‘Els picapedrers almogàvers se’n van
de festa’. Els S’tokats, de Sant Joan les Fonts, s’han inspirat amb el món de la bruixeria que tant identifica el mu-

nicipi i han escollit el títol ‘Endinsats en un món obscur’.
Els Karnavalots, del barri de Sant Miquel d’Olot, és la colla de nova creació que desfilarà per primera vegada i ho
farà amb el títol ‘Karnagunilda a la festa’. Els Macus, de
les Preses, enguany aniran ‘La mar de maques’. Els Marxosos de Santa Pau retrocedeixen fins al temps romà
amb ‘Veni, Vidi, Vici’. Els Alots, d’Olot, s’endinsen en el
més profund dels somnis amb ‘Atrapem el nostre somni’.
Els Gínjols d’en Bas es disfressen de ‘Meravella marina’.
Carnavalia de la Garrotxa es posen a la pell de la tribu índia en un ‘Somni apatxe’. La Santjoanenca, de Sant Joan
les Fonts, ha escollit l’aigua –un element essencial per
entendre la tradició del municipi- i converteixen la disfressa en ‘La màgia de l’aigua’. Els Emmaskarats, d’Olot,
són enguany ‘Les reines de la mel’. Les Tremendes, de la
Casa Cultural d’Andalusia de la Garrotxa, acompanyaran
al Rei i la Reina com a ‘Dones de mil batalles’ i la Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la Roca es transformen en
diferents elements del ‘Món’.

Puges?

Ronda les Mates, 9-10. OLOT (Girona)

Tel 972 260 500

info@ascensors-serra.com
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ASCENSORS

SERRA
ascensors-serra.com

SERVEI EMERGÈNCIES
24 HORES

901 200 070
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L'ESPECTACLE REIAL

TÍTOL APARTAT

Reis sense complexos
ENTRADES EXHAURIDES DES DE FA DIES

Col·labora

El Playback Reial del Carnaval d'Olot
suma ja sis edicions, esdevenint un èxit
de públic any rere any. L'espectacle va
més enllà de les imitacions musicals, i
els seus protagonistes hi afegeixen tocs
d'humor i projeccions audiovisuals.

riors, amb més projeccions audiovisuals,
que permetran que la representació es
mantingui entre actuació i actuació. I és
que no es tracta d'un Playback convencional: a la barreja s'hi afegeixen bones
dosis d'humor per a tots els públics.

Molts garrotxins ja són més que reis i
reines per un dia: el Carnaval d'Olot,
com molts altres, compta des dels seus
inicis amb aquesta figura, encarregada
d'engrescar a tots els ciutadans a gaudir
del seu carnaval. Però des de fa sis anys
també s'ocupen de generar la disbauxa
des del dia abans de la rua. Des del 2014
es celebra el Playback Reial del Carnaval,
un espectacle que reuneix a tots aquells
homes i dones de la comarca que han
tingut l’honor de ser reis i reines en una
actuació única que reuneix sobre l'escenari del Teatre Principal d’Olot molts
ingredients: la música, l’humor, el ball i
la rialla són part imprescindible de tots
els participants.

Qui permet que el Playback reial sigui
una gran festa són la vint-i-cinquena de
reis i reines presents al teatre. Ells duen a
terme 19 actuacions diferents, amenitzades amb cançons de totes les èpoques.
Coordinats per Adela Moya i sota el guió
de Clara Sánchez-Castro, i amb l'ajuda de col·laboradors del CIT, permeten
que l'espectacle surti rodó, i que tothom
s'aixequi content de les seves butaques.

La primera edició va néixer amb la intenció de ser un acte de la festa de celebració dels 25 anys del Carnaval d’Olot. Per
aquest motiu, es va voler reunir a totes
les figures capdavanteres de l'esdeveniment, per a fer de nou el xou davant
molt de públic, però en aquesta ocasió
assegut a la platea. Tot i el marc més seriós, sobre l'escenari ningú vol deixar els
assistents indiferents i durant setmanes
es treballa per fer de cada interpretació
una experiència única.
Per aquest 2019, s'ha previst fer un espectacle més coral que els anys ante-
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Amb una durada de gairebé dues hores
les entrades estan pràcticament venudes
per a la única funció del Playback Reial,
més espectacle que actuació musical,
que tindrà lloc el proper divendres 8 de
febrer a partir de dos quarts de deu de
la nit al Teatre Principal d'Olot. Una actuació magnífica i que servirà per escalfar motors pel dia següent, el dissabte, el
dia de la gran rua, i on molts en sortiran
amb una rialla que ja no deixaran fins al
final del carnaval.

31

Carnaval 2019

V

CARNAVAL A LA GARROTXA

CARNAVAL A LA GARROTXA

BALL DE LA DONA I CONCURS DE POESIA ERÒTICA

Un Carnaval
ple d’activitats
EL CONCURS DE POESIA ERÒTICA CLOU
EL CARNAVAL D’OLOT

El Carnaval d’Olot 2019 tindrà un final poètic, amb la celebració del 2n. Concurs de Poesia Eròtica i Recital, una activitat sorgida l’any passat i lligada per la seva naturalesa
a la concepció de llibertat associada al carnestoltes, quan
tradicionalment s’acceptava amb indulgència l’expressió
de certs tabús, com pot ser tot el que envolta a l’erotisme.
L’acte es celebrarà diumenge 10 de març a les 7 de la tarda a la Sala El Torín amb el sistema de ‘taquilla inversa’,
segons el qual el públic podrà entrar al recinte lliurement
i a la sortida podrà escollir entre comprar el llibre del Concurs de Poesia Eròtica o deixar un donatiu que considerin
oportú en un sobre que facilitarà l’organització.
El certamen començarà amb el recital de poemes i actuacions de música i ball que comptaran amb intèrprets
de gran qualitat. Els rapsodes seran Carrie Dorca, Eli Godori, Yolanda Pérez, Lola Picazo i Magda Ripoll; l’actuació
musical comptarà amb Laura Plasencia (violí i cant) i Elisa
Planagumà (piano), i la dansa anirà a càrrec de la ballarina Marta Muñoz. Carme Canet i Francesc Rubió seran els
encarregats de presentar un acte que finalitzarà amb el
lliurament d’obsequis pels guanyadors; àpats a diferents

restaurants de la comarca per al primer, segon i tercer
classificats, i un diploma i lliurament de dos llibres per als
20 poemes finalistes. En acabar, l’associació organitzadora, Rapsòdia Veus Literàries, i el CIT obsequiaran amb pa
amb tomàquet i embotit a tots els assistents.
EL BALL DE LA DONA MAI NO FALTA

Una de les activitats amb més tradició dins el programa
d’actes del Carnaval d’Olot és el Ball de la Dona. Enguany
té lloc divendres 8 de març al pub Lucky Luke, a 2/4 d’1
de la matinada, després de l’Espectacle Reial. Sí bé la condició de joc de l’acte original, on els homes havien de reconèixer les dones que els treien a ballar, s’ha diluït amb
el pas del temps, se segueix demanant a les dones que
hi participin necessàriament disfressades, mentre que als
homes no se’ls exigeix expressament. Es preveuen premis
en forma d’àpats o productes per a les millors disfresses,
gràcies a la col·laboració dels establiments de la ciutat.

TAMBÉ HAN COL·LABORAT EN AQUESTA PUBLICACIÓ:
ATURA'T

BAR L'ENTREPÀ

BAR RESTAURANT CAN GUIX

CLÍNICA DENTAL PLANA - ARCOS
JOAN M. VILA - CARNISSER
LA CUINETA D'OLOT

EQUIPAMENTS VISA

GRAU SISTEMES TÈRMICS, S.L.

JORDI PUJOL - PERRUQUER

LA CUINA DE L'ORFEÓ

ONE TO ONE - SCHOOL OF ENGLISH

PUNSET - CONSULTORS D'ASSEGURANCES
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ORTOPÈDIA SANCHO

RIGALL - INSTAL·LACIONS D'AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ

SOREA (SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA D'OLOT)

V

CAFÈ EUROPA RESTAURANT

TROFEUS JAUME PUIGMAL
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LA GRAN RUA 2018

LA GRAN RUA

La Gran Rua del Carnaval
Col·laboren
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CARNAVAL SOLIDARI

KARNAVALOTS, LA NOVA COLLA

A Olot la rauxa també
és solidària

Els Karnavalots
de Sant Miquel d'Olot

UN EURO DE CADA TIQUET DEL SOPAR DE COLLES ES
DONARÀ A L’ASSOCIACIÓ TEA GARROTXA

La Garrotxa és una comarca solidària i aquesta actitud
també la té el carnaval. Des de fa uns anys un euro de
cada tiquet venut al sopar de colles es dedica a una entitat o associació de la comarca. Aquesta aportació solidària es va introduir per tal d’ajudar als beneficiaris a
desenvolupar les seves activitats. La iniciativa va néixer
el 2015 i des de llavors se n’han beneficiat l’Escola Joan
XXIII, l’Associació Oncolliga Girona i la Creu Roja de la Garrotxa,
que va ser l’entitat escollida l’any
passat i va rebre 770 euros.
Enguany el CIT d’Olot
ha escollit l’associació TEA Garrotxa, de
familiars de persones
amb Trastorn de l’Espectre Autista. És una
entitat sense ànim de
lucre que va néixer tot
just l’any passat amb
la finalitat de desen-

L’ORQUESTRA DIVERSIONES, AL BALL DE CARNAVAL

S’ESTRENARAN COM UN GRUP DE 24 VÍKINGS

Després del sopar de colles, al Pavelló Firal s’hi fa
un ball de carnaval. Està obert a tothom i enguany
comptarà amb l’actuació de l’Orquestra DiVersiones. Les entrades per al ball es venen per separat i
es podran comprar de forma anticipada.

Ha nascut una nova colla per al Carnaval d’Olot. Amb moltes ganes i il·lusió, un grup d’amics i membres de la comissió de festes del barri de Sant Miquel es van reunir el
passat novembre per començar a parlar d’una idea que els
rondava pel cap. Va ser en aquella reunió que van néixer
els Karnavalots de Sant Miquel. En aquesta edició participaran sota el títol Karnagunilda a la festa i sota la temàtica
d’un grup de víkings que asseguren començar aquest primer carnaval amb energia, perquè aquesta iniciativa continuï en properes edicions.

volupar i crear activitats i serveis que millorin les àrees
d’afectació de les persones amb questa afectació. L’associació també ofereix suport als familiars i treballa per
conscienciar a la població sobre l’autisme.
L’entitat beneficiària s’escull a proposta de les diferents
colles participants al carnaval amb la intenció de diversificar les donacions cada any, ja que la Garrotxa és una
comarca amb un teixit associatiu molt ric.
El sopar solidari, que està pensat per a les colles participants al carnaval, es fa després de la rua, a les nou del
vespre al Pavelló Firal d’Olot. És un àpat de germanor
que culmina amb l’entrega de premis del carnaval. Enguany el sopar es farà en una carpa climatitzada adjunta
al Pavelló Firal, per tal de disposar de més espai per al
ball posterior.

El que va començar amb una reunió entre amics ha acabat amb un total de 24 participants d’edats variades, des
de nens de tres anys a jubilats, tots ells preparats per fer
d’aquesta comparsa una nova tradició per al barri. El preu
d’inscripció és de 25 euros i les portes estan obertes per a
tothom que hi vulgui participar. Els Karnavalots de Sant Miquel han pogut formar-se gràcies a l’ajuda de la gent del barri com, per exemple, les cosidores de Sant Miquel, que els
estan donant un cop de mà amb l’elaboració de les disfresses. El seu esperit com a colla es basa a portar la festa als
carnavals d’Olot i Sant Joan les Fonts i acollir, per un preu
reduït, a tothom que estigui interessat a formar-hi part.

De Dilluns a Divendres, de 8 a 19h · Dissabte de 8 a 15h
www.mercatdolot.cat
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HISTÒRIA D’UN CARTELL

Carnaval d’Olot del 1992
L’ALCALDE DEL MOMENT, PERE MACIAS, MODEL D’UN
CARTELL AMB REMINISCÈNCIES WARHOLIANES

El 1992, mesos abans de la celebració dels Jocs Olímpics
de Barcelona, el Centre d’Iniciatives Turístiques preparava
la tercera edició de l’encara no consolidat Carnaval d’Olot.
Els seus membres
Jo des del primer dia tenia van encarregar el
clar que li encantaria. Tots els cartell d’aquell any
personatges que hi surten em a l’artista Kim Domene, qui va decicauen bé.
dir utilitzar el rostre
del llavors alcalde de la ciutat, Pere Macias. Reunim a l’exbatlle i a l’artista amb l’ànim de conèixer la història que
s’amaga darrere d’aquest cartell.

“

“

El primer a arribar als estudis d’Olot Televisió és en Kim
Domene. No tarda massa temps a parar-se amb ulls esEn arribar al Passeig de Barcelona, Pere Macias explica
crutadors davant el cartell que ens ha deixat el CIT. “Amb
l’altra part de la història. “A mi em va agradar, vaig estar
el cabell d’en Pere es podien fer moltes coses”, comenta.
content, era simpàtic. Quan ets un personatge públic, la
“Posant-lo cap per avall vaig recrear la barba del capità Hateva imatge no és teva, és de la gent. La veritat és que té
ddok. Encara en té prou, de cabell”, diu quan veu aparèixer
molta gràcia, i el producte era bo. En Kim és un referent
per la porta qui va ser alcalde d’Olot entre el 1984 i el 1996.
artístic i a mi m’agradava el que feia. A Olot hi havia haDecidim fer la fotografia dels 27 anys després al Passeig
gut dos intents de carnaval, un que s’organitzava per a la
de Barcelona, un indret íntimament lligat a la Gran Rua
mainada i un de transgressor que no acabava de calar.
del Carnaval d’Olot. De camí al vial, Domene ens explica
Llavors els del CIT, que en saben d’organitzar coses, van
com va començar tot plegat. La primera inspiració va ser
dir que el volien fer. El seu esperit cartesià, però, no lligaun quadre de Warhol on les imatges es repetien. “En un
va massa amb el del carnaval,
principi jo volia posar-li màscatenien el repte que el carnaval
res a un personatge anònim,
A mi em va agradar, vaig estar content, era fos també disbauxa. Aquest
intemporal, que no s’identicartell va ajudar a trencar el
fiqués amb ningú. Com que simpàtic. Quan ets un personatge públic, la
en aquell moment no existia teva imatge no és teva, és de la gent. La veritat tòpic i portar aquest punt de
transgressió que va anar bé, va
el Google, mirava revistes. No és que té molta gràcia, i el producte era bo.
col·laborar a donar-li la volta”.
sé com, em va caure una on hi
sortia fotografiat en Pere MaEl cartell de Domene ha estat un dels més difosos de la
cias. Vaig pensar que la seva cara m’anava bé, tot i que allò
història del Carnaval d’Olot. “El cartell del Carnaval no és
m’ho capgirava tot; ja no era un personatge anònim sinó
com el de les Festes del Tura, que la gent ja l’espera i hi ha
la persona més coneguda d’Olot. No vaig pensar que popolèmica”, explica l’artista. “De cartells del Carnaval n’hi ha
dia ser un cartell transgressor fins al moment que va venir
hagut de molt bons i d’altres que han passat sense pena
en Jordi Charles del CIT a buscar-lo. Va quedar blanc com
ni glòria”, afegeix Macias. “El de festes, quan no agrada,
un paper. Jo des del primer dia tenia clar que li encantaria.
passa amb molta pena”.
Tots els personatges que hi surten em cauen bé”.
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CARNAVAL DE SANT JOAN LES FONTS

Carnaval de l'amistat
a Sant Joan les Fonts
16A EDICIÓ DE LA RUA QUE ACOMIADA EL CARNAVAL

Divertir-se i passar una bona estona. Així és com entenen
el carnaval a Sant Joan les Fonts, que celebra la 16a edició d’aquesta cita el dissabte 16 de març, amb carnaval
infantil a 2/4 d’11 del matí, seguit de la crema del Rei Carnestoltes als Prats de Can Miquelet, el dinar popular que
organitza la penya dels S’tokats al pavelló a les dues, i la
gran rua a partir de les 5 de la tarda, per acabar la jornada
amb el sopar de colles al mateix pavelló.
La rua de carnaval a Sant
Joan les Fonts va néixer al
2004 a partir de la iniciativa
d’un grup d’amics del municipi que tenien com a objectiu
compartir aquesta festa amb
la resta del poble. Amb el pas
dels anys ha anat creixent, i
de quina manera, esdevenint una de les rues més importants de la Garotxa, amb
nombroses colles desfilant
i amb prop de mig miler de
participants els últims anys.
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A diferència de la resta de rues, la de Sant Joan les Fonts
no compta amb un jurat que premiï les millors carrosses i disfresses. D’aquí ve que s’anomeni el ‘Carnaval de
l’Amistat’, ja que “l’única voluntat que té és fer divertir a la
gent i compartir una bona estona amb aquelles persones
a qui els agrada aquesta festa”, explica Jenine
Subirana, membre de
l’organització de l’esdeveniment. El que si es fa,
després del sopar popular, és l’entrega d’un premi en metàl·lic igual per
a totes les colles participants, per agrair la feina
feta i per fer possible la
rua, a més de reconèixer
l’esforç que suposa preparar els balls i elaborar
les disfresses.
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La Santjoanenca

Els S'tokats

UNA DE LES COLLES MÉS NOMBROSES

LA COLLA DELS PAPERETS

Si el carnaval de Sant Joan és avui possible és gràcies a
la Colla Santjoanenca, nascuda l’any 2004 i creada per un
grup d’amics que es van inspirar en el Carnaval de Platja
d’Aro i van ser capaços de contagiar a tot un poble per formar una colla, començant amb un centenar de persones,
arribant a les 327 l’any 2009 i, actualment mantenint les
120 persones. Es tracta de xifres segurament de rècord per
a qualsevol colla de la comarca. Qui no ha escoltat
mai el comentari “i encara en venen més?” a qualsevol rua, referint-se a la llarga comitiva que forma
la Santjoanenca?. És per això que sempre han participat en la categoria de ‘Carrossa gran’ (que agrupa
els dos conceptes, de carrossa i comparsa).

Ens situem al 2004. D’un grup d'amics que es trobaven
habitualment al Pub Lucky Luke d'Olot va néixer la Penya
S'tokats de Sant Joan les Fonts.

En 15 anys han representat multitud de temes:
els Picapedra, egipcis, corsaris, el mític cavall de
Troia... fins arribar als darrers: l’’Anem a la fira’ i ‘El
pas del temps’, una bona llista de temes que els ha
donat diversos premis, començant pel triplet aconseguit l’any passat (ja l’havien aconseguit al 2017)
amb primer premi a Olot, Platja d’Aro i Sant Feliu
de Guíxols. A llarg de la trajectòria han sumat quatre primers premis a Olot, cinc a Platja d'Aro i dos a
Sant Feliu de Guíxols.
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Paquita Montoliu, membre de la colla

“

Vam elaborar la primera carrossa al garatge
d’un dels membres de la colla sobre un
remolc. Representava una caixa de dòmino.

”

De pintors, de hippies, de monjos, de bombers, fins arribar a la temàtica pirata de l'any passat. Compten amb un
autobús. El prop de mig centenar de persones que formen la colla participen com a grup d'animació
o bé com a comparsa. "El nostre objectiu és
divertir-nos i que ningú prengui mal. Per a nosaltres això ja és un premi", explica Romero.

Lídia Romero, membre de la penya

“

Aprofitant l'herència d'una petita plataforma
de la Penya Xafarnat on es podia ballar, vam
preparar el nostre primer carnaval

”

Els S'tokats no falten als carnavals de Sant
Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Olot i Sant Joan
les Fonts, amb especial mirada al carnaval de
casa, on són els encarregats d’organitzar el sopar popular, que els últims anys ha aconseguit
aglutinar un centenar de persones.
Una anècdota? l'any 2015, quan el CIT ens va
proposar que la reina del carnaval fos de la
Penya S'tokats. I una altra: a tot arreu ens coneixen com la colla dels paperets, perquè no
en deixem a ningú sense.
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CARNAVAL A LA GARROTXA
CARNAVAL DE BESALÚ

Besalú
ELS BESALUENCS, ELS MÉS PRECOÇOS

Solucions

globals d’embalatge

Polígon Industrial Els Morrals
C/ els Morrals, 27
Tel. 972 2716 60 - Fax 972 27 22 33
17813 La Vall de Bianya
e-mail: daife@daife.com

www.daife.com
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A Besalú organitzen els actes de carnaval més avançats
del calendari a la Garrotxa, segurament per allò de la
feina feta no fa destorb. El grup de joves del municipi,
sempre actiu, va organitzar el seu Precarnaval el passat dissabte 16 de febrer a l’espai de Cal Tronc. La festa
consisteix en un ball de disfresses destinat sobretot als
joves del municipi i rodalies que en aquesta
edició va amenitzar el
discjòquei local D’AJS (IM
EVENTS), qui enguany
també és l’encarregat
d’animar el Carnaval infantil del dissabte 23 de
febrer al pavelló de l’U
d’octubre. La proposta
de D’AJS per fer vibrar
els més petits i les seves
famílies és un repertori de la millor música
d’abans i d’ara, en una
festa que l’ajuntament
acaba d’arrodonir amb
globus gegants, confeti
i un petit piscolabis amb
xocolata. La celebració
s’ha anat fent gran any
rere any, la qual cosa ha
fet necessari un canvi
d’ubicació. Fins al 2017
s’havia fet a Cal Tronc,
però l’any passat es va
canviar l’emplaçament
al pavelló municipal per
encabir el gran nombre
de nens i nenes que hi
acudeixen amb les seves
disfresses. La valoració
per part de les famílies
va ser molt positiva.
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CARNAVALS DE MONTAGUT I LES PLANES D'HOSTOLES

Montagut

Les Planes d'Hostoles

ELS MOMENTS HISTÒRICS CENTRARAN LA FESTA
AL POBLE DE MONTAGUT

ELS MÉS MENUTS SÓN ELS PROTAGONISTES DEL
CARNAVAL DE LES PLANES D’HOSTOLES

El municipi escull cada any una temàtica perquè tots els
veïns gaudeixin del Carnaval i basada en les diferents
èpoques històriques de la humanitat.

Els més menuts tenen l’oportunitat de disfressar-se i mostrar els seus vestits a tothom durant el Carnaval infantil
de Les Planes d’Hostoles. Es celebrarà per segon any i
la data és el diumenge 3 de març al matí. Començarà
amb un taller de maquillatge i perruqueria esbojarrada
perquè els nens i nenes puguin complementar com cal
les seves disfresses. Un cop tothom estigui llest i ben caracteritzat, començarà una cercavila que anirà des de la
plaça Catalunya fins al Parc i la Plaça Nova. Allà hi haurà
la reina del carnestoltes preparada per amenitzar la celebració i dinamitzar una desfilada de disfresses, on tothom podrà mostrar la seva indumentària. La música no
hi faltarà per posar ritme a una jornada festiva enfocada
al públic familiar. L’activitat es va celebrar per primer cop
l’any passat i fins aquell moment el ball de disfresses de
la llar de jubilats, on els més menuts i les famílies podien
esmunyir-s’hi, era l’únic esdeveniment de carnaval que
es feia a Les Planes d’Hostoles.

Montagut engega la màquina del temps per gaudir del
seu carnaval. El proper 2 de març, i a partir de les 4 de
la tarda, els participants sortiran del Casal Cultural del
poble. Es demana als veïns que hi vagin vestits d'època, i
és que el municipi es centra en els moments històrics de
la humanitat per fer un viatge en tots els sentits.
Després de la desfilada hi haurà una actuació musical i
un berenar popular. També hi ha previst l’entrega de dos
premis per als més ben vestits. La millor disfressa individual serà obsequiada amb un abonament a la piscina
municipal per la temporada 2019 i la millor disfressa de
grup rebrà un lot de productes de quilòmetre zero. Tot
són al·licients perquè tothom pugui gaudir de la festa.

Crta. Sant Miquel del Corb s/n · 17178 · Les Preses

Buffet lliure / menú del dia

MENJAR
PER
EMPORTAR
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CARNAVAL A LA GARROTXA
CARNAVALS DE MAIÀ DE MONTCAL I CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Maià de Montcal

Castellfollit de la Roca

EL CARNAVAL A MAIÀ DE MONTCAL IMPLICA
TOT EL POBLE

UN CARNAVAL POPULAR SOTA LA BATUTA DE
LA CARNAVALESCA

L’Ajuntament de Maià de Montcal organitza un carnaval
que concentra la seva programació el 9 de març, coincidint amb la Gran Rua del Carnaval d’Olot, amb un seguit
d’activitats destinades al gaudi dels veïns de totes les
edats dels nuclis de Maià i Dosquers. El punt de trobada
és el local de Les Escoles.

El Carnaval de Castellfollit de la Roca es recolza en la
seva colla de carnestoltes, que acompanya els més petits a gaudir al carrer.

A 2/4 de 6 de la tarda s’ha convocat a tothom per assistir al traspàs de poders del rei del Carnaval del 2018 al
rei o reina del 2019, que donarà el tret de sortida oficial a la festa amb la lectura del pregó. D’allà en sortirà
la rua a les 6 de la tarda, que recorrerà els carrers del
poble, fent parada en un restaurant i tornant després
a Les Escoles a les 7, on es donarà inici a l’espectacle
infantil, enguany a càrrec de Pep López.
A 2/4 de 9 és previst que comenci el Sopar de Carnaval,
en què se servirà ranxo, pa, vi i aigua, amb un cost de 6
euros per als adults i 2 per als nens i nenes. Els tiquets
s’han de recollir a l’Ajuntament o a la botiga del poble
abans del 7 de març. Després de sopar, serà Marc Fàbrega l’encarregat d’iniciar la sessió ‘disco’ perquè no
pari la disbauxa.
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Castellfollit de la Roca celebra, un any més, la seva pròpia Rua de Carnestoltes. Es celebra el dia 10 de març,
a les 5 de la tarda, i hi desfila La Carnavalesca d’Olot
i Castellfollit de la Roca, amb la seva carrossa i bona
part dels seus components. Els acompanyen els nens
i nenes del poble, disfressats, que faran de comparsa,
sense coreografia ni ball concret. Una de les particularitats d'aquesta rua és que no hi ha un guió marcat i, per
tant, tothom surt a divertir-se a la seva manera.
La rua, que va néixer gràcies a la Carnavalesca, tenia
com a objectiu portar l'ambient d’aquesta festa al poble
amb una rua que passa pels principals carrers del municipi amb final a la Plaça Major, on s'hi acaba celebrant
un espectacle infantil a càrrec de l'animador Carles Cuberes i amb berenar per als més petits.
La Rua serà el diumenge 10 de març a les 5
de la tarda i hi desfila La Carnavalesca d’Olot
i Castellfollit de la Roca
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CARNAVALS DE RIUDAURA I TORTELLÀ

UdGent

Riudaura

Tortellà

PUNT DE CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DEL GAMBETO

TORTELLÀ PENSA EN ELS MÉS PETITS AL CARNESTOLTES

A Riudaura els més petits són els protagonistes del carnaval. L'Associació de Mares i Pares de l'escola Lluís Castells és l'encarregada d'organitzar les activitats d'una
tarda ben festiva. El dissabte 16 de març, a partir de
les cinc de la tarda, la Plaça del Gambeto s'omplirà de
disfresses, música i jocs per a la mainada.

És un dels carnavals més tradicionals de la Garrotxa,
amb un sopar popular que aglutina bona part del poble.

El carnaval riudaurenc ha esdevingut una festa popular
oberta a tothom. Les diferents generacions del municipi
es troben a la plaça del poble per divertir-se plegats a la
festa més esbojarrada del calendari. No hi faltaran el Rei
i la Reina del carnaval de Riudaura de l'any anterior

El proper 16 de març se celebra el Carnaval de Tortellà,
un carnestoltes apte per a tots els públics. Arrenca a la
tarda amb un espectacle infantil que engega motors perquè els més petits gaudeixin de la festa. Un cop acabat
l'espectacle, la diversió la posen tots els vilatans que, en
una rua pels carrers del poble, es dirigeixen fins al Casino de Tortellà. Una vegada allà, tots els participants
celebren un sopar popular
on l'únic indispensable és
anar disfressat i amb ganes
de passar-ho bé.
Fa anys que Tortellà segueix aquest esquema, i
una altra vegada repetirà
la fórmula per tal que tothom pugui gaudir un cop
més de la festa més popular de l’hivern, el Carnaval.

JORNADA DE

OBERTE
S
TES
OR

15

18

centres

famílies

2019
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El nostre centre és un lloc molt
familiar que permet gaudir d’un
concepte de vida on el nostre
objectiu diari és que se sentin el
més semblant possible com a
casa sense descuidar les necessitats especifiques de cada persona.

CARNAVAL A LA GARROTXA
EL CARNAVAL DE LA GENT GRAN

La Tardor,
el carnaval més gran!

El tracte és personalitzat i adaptat
a les seves particularitats i capacitats per desenvolupar diferents
activitats personals i de lleure.

OBRIRÀ LES PORTES DE LA RESIDÈNCIA A
PERSONES DE FORA PER PODER COMPARTIR
AMB LA GENT DEL CENTRE UNA DIADA TAN
ESPECIAL COM ÉS LA DE CARNAVAL

Per molt gran que et facis, el més important és no perdre la vitalitat. Aquesta és la màxima que segueixen, any
rere any, a la Residència La Tardor d'Olot, que no perden
la tradició de celebrar el carnestoltes a la seva manera.
Lluny de les grans rues i desfilades, a La Tardor preparen
una jornada festiva per passar en companyia dels més
propers una de les diades amb més tradició del territori.

Enguany arriba una nova edició, i ja en van quinze, des
que l'any 2005 van iniciar una festa que ara està plenament arrelada al seu calendari d'activitats. L'anomenat
Carnaval de la Gent Gran de La Tardor va néixer d’una
iniciativa pròpia amb l’objectiu de fomentar les tradicions i festes populars i fer que els més grans poguessin celebrar, des de la mateixa residència, el Carnaval
tal com cal. La cita és el 8 de març a partir de les cinc
de la tarda.
Tal i com explica la dinamitzadora d’aquest centre olotí,
Ester Roca, "l’edició 2019 del Carnaval de la Gent Gran
al centre La Tardor compta amb una novetat destacada: l'obertura de portes perquè gent de l'exterior pugui
gaudir d'una tarda de música i ball amb residents, familiars i personal del centre, que enguany gaudiran d'un
nou espai". Segons el personal de La Tardor, la jornada
comptarà amb multitud de sorpreses que es podran
conèixer in situ, una de les quals, la presència d'un convidat especial: el Rei Carnestoltes.

CENTRE DE DIA INNOVADOR
UN ESPAI PER GAUDIR, TU I ELS TEUS
La Residència La Tardor conjuntament amb el centre de dia i l’Espai Tardor, té l’objectiu de transformar el centre en un ventall d’activitats que portaran a terme acompanyats dels nostres residents. Convidem a tothom a participar i aportar-hi idees. Tots
junts podem compartir el dia a dia.

ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM
Les propostes són:
MÚSICA: Cançons populars
• Eduquem les cordes vocals a través del cant
• Revivim les cançons tradicionals i populars i les cantem
CUINA: Participació a fer la pastisseria de l’àvia i cuina contemporània
• Aprenem a fer canapès
• Estimulació dels sentits amb ingredients de la cuina de casa
DANSES: Demostració i participació de danses tradicionals arreu del món
• Aprenem passos de ball country
• Ballem
CONFERÈNCIES: Xerrades grupals. Temes lliures. Escoltem i ens escoltem
• Cinema i documentals amb pantalla i veu en directe
• Reunions d’entitats
• Fotografia
ACTIVITATS DIVERSES: Coneixem el nostre cos a través del ioga i la respiració
• Costura
• Pintura

ESPAI TARDOR
VINE, GAUDEIX I DISFRUTA D’UN ESPAI OBERT A TOTHOM
• Aporta idees per fer activitats en grup i mirarem de fer-les realitat.
• Fes el que no podies fer o creies que no faries més.
• Teniu dubtes? Tenim un servei d’orientació familiar amb suport personalitzat.
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C/ Pintor Galwey, 1 ( al costat de la Plaça Clarà) OLOT · T. 972 26 05 40 · 616286 675 · www.latardor.com · info@latardor.com

Col·lecció de punts de llibre
amb els cartells del Carnaval d’Olot

COMPLETA LA TEVA COL·LECCIÓ!!
Passa a recollir-lo a l’oﬁcina del CIT o a Opticàlia

CARNAVAL A LA GARROTXA
RECEPTES DE DIJOUS LLARDER

El Dijous Llarder
botifarra menjaré!
COCA DE LLARDONS CASOLANA

INGREDIENTS

lacuinadesempre.blogspot.com

150g de farina
1 ou
100g de llardons
50g de llard
1 culleradeta de llevat en pols
75g de pinyons i ametlles
Canyella en pols
Sucre
Un pessic de sal

PREPARACIÓ
1. Piqueu o trinxeu els llardons ben petits
2. Feu un 'volcà' amb la farina, el llevat i els llardons picats
3. Al mig poseu-hi l'ou, el llard, la canyella, 25 g. de sucre, una

El dijous previ al carnaval se celebra el 'dijous llarder’ o ‘dijous
gras', que enguany s'escau el 28 de febrer. Aquesta diada
està molt lligada a la gastronomia, ja que, en el seus orígens,
es consumien aliments altament calòrics per preparar-se pel
període d'abstinència de la Quaresma. Els ous, la carn i els
productes a base de porc com la botifarra blanca o la negra
s'han mantingut com els protagonistes de la festivitat, molt
arrelada a la Garrotxa. Entre els plats més típics hi trobem la
truita de botifarra d'ou i la coca de llardons. Dues receptes
molt nostres que us convidem a preparar a casa vostra.
TRUITA DE BOTIFARRA D'OU

INGREDIENTS
4 ous
mitja botifarra d'ou
1 dent d'all
sal
oli

cullerada d'aigua i un pessic de sal

4. Amasseu-ho fins a obtenir una pasta
5. Doneu-li forma de coca amb un corró
6. Pinteu-la amb una mica de rovell d'ou
7. Escampeu els pinyons i les ametlles per sobre la coca
8. Poseu-hi sucre per sobre
9. Coeu-la al forn durant 20-30 minuts
Font: Cuinar és senzill

www.citolot.cat

CITOLOT

Gastroteca.cat

PREPARACIÓ
1. Piqueu l'all i saltegeu-lo en una
paella amb una mica d'oli, sense que
quedi torrat
2. Traieu la pell de la botifarra i
talleu-la a rodanxes
3. Saltegeu-la juntament amb l'all
4. Mentrestant, bateu els ous en un
bol amb un polsim de sal
5. Barregeu-hi l'all i la botifarra
6. Poseu la barreja a la paella amb
oli perquè no s'enganxi
7. Gireu la truita amb compte
* També s'hi poden afegir fesols o
cansalada tallada a trossets
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CARNAVAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Veniu al Carnaval de
Sant Feliu de Guíxols
EL MÉS ESPERAT!
Del 23 de febrer al 6 de març
vine a celebrar el Carnaval a
Sant Feliu de Guíxols, el més
esperat de la Costa Brava!
Nombrosos dies de festa i disbauxa us esperen davant del
mar. Vora 4.000 persones desfilen a la Gran Rua del Divendres 1 de març, repartides en
una seixantena de colles que
desfilaran pels carrers de la
ciutat. No us ho perdeu i veniu
a Sant Feliu de Guíxols a gaudir de la festa més esperada
de l’any!
Entre l'ampli programa 'carnavaler' en destaca una gran
festa infantil de disfresses del
dijous 28 (17:30h) a càrrec de
la companyia El Pot Petit. A
la nit serà el torn dels adults
amb la Festa de Dijous Gras, amb la presentació del Carnaval i les actuacions de Radio Hits i Animal DJ’s. El divendres
és el torn de la festa grossa, amb la Rua del Divendres (18h)
on tot Sant Feliu de Guíxols, la comarca i la gent d'arreu de
la demarcació ens visita per i es guarneix per gaudir d’una
tarda-vespre plena de ball i alegria que finalitzarà amb el
Ball del Tongo en el Guíxols Arena, on la Kinky Band farà
ballar els que encara quedin dempeus!

Els actes
més destacats són:
Dijous 28 de febrer
17.30 Festa Infantil de disfresses
amb El Pot Petit, juntament amb berenar de pa amb
xocolata per a tots els nens i nenes.
Guíxols Arena

Dijous 28 de febrer
22h Festa de Dijous Gras
amb l’acte de presentació del Carnaval i ball amb Radio
Hits i Animal DJ’s. (preu: 6 euros)
Guíxols Arena

Divendres 1 de març
A partir de les 18h Gran desfilada de carrosses i comparses

Divendres 1 de març
24h Ball del Tongo
amb La Kinky Band. (preu: 7 euros)
Guíxols Arena

Tot el programa detallat el
trobareu a www.guixols.cat
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CARNAVAL DE PLATJA D'ARO

Platja d'Aro - Olot
30 ANYS AGERMANATS

El primer agermanament amb Olot
Pels garrotxins el carnaval de Platja d’Aro té un sentit
molt especial perquè el carnaval d’Olot va néixer, ara fa
30 anys, a partir
de l’amistat entre
persones de les
dues localitats. En
aquell
moment
Platja d’Aro ja portava una llarga trajectòria
organitzant aquesta festa
d’hivern i a la capital de la Garrotxa
no existia la tradició. Va ser a partir
de llavors que el
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot el va organitzar,
això sí, una setmana més tard que el de Platja d’Aro per
no coincidir amb el calendari. Una tradició que es manté
encara fins avui. D’aquella relació en va néixer el primer
agermanament carnavalesc i amb els anys aquests llaços
cada cop són més estrets. Per tant, el Carnaval d’Olot no
s’entendria sense el de Platja d’Aro.
Amb tota probabilitat Platja d’Aro organitza el carnaval
per excel·lència de la Costa Brava, tot i que la celebració
s’ha estès a la majoria de municipis veïns. Enguany organitzaran el 42è carnaval i se celebrarà del 23 de febrer
al 6 de març, essent una autèntica festa d’hivern amb
una vintena d’activitats al carrer com a escenari principal. L’aposta segueix sent per un carnaval popular i familiar. El cartell promocional és una proposta de l’artista
gràfic Nyaki Xarnach, que juga amb una de les imatges
més habituals de les xarxes socials fins a donar-li un toc
carnavalesc.

Agenda
Dissabte 23 de febrer
21h Sopar de Colles de Carnaval
Palau d’Esports i Congressos
23h Presentació de Colles de Carnaval de Platja d’Aro
Palau d’Esports i Congressos
Diumenge 24 de febrer
11h Trobada Infantil amb Animació · Soy La Fiesta
Avinguda de Platja d’Aro · S’Agaró
Tot seguit Festa d’animació amb la Colla dels Reis Carnestoltes
17h Concentració de Colles Locals
Plaça de l’Ajuntament
18h Canvi d’Atributs entre els Reis Carnestoltes
Avinguda de S’Agaró (recinte tancat)
18.30 Rumba catalana i cremat
Avinguda de S’Agaró (recinte tancat)
Dimecres 27 de febrer
11h Cercavila Infantil amb la Colla dels Reis Carnestoltes
Llar d’Infants de Castell d’Aro / Llar d’Infants de Platja d’Aro
11h Botifarrada Popular (Disco Móvil Platja d’Aro)
Palau d’Esports i Congressos
Dijous 28 de febrer · Dijous Gras
05h Despertada General a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Diversos carrers de la població
12h Pregó dels Reis Carnestoltes
Plaça de l’Ajuntament
Tot seguit Aperitiu popular
13-14h“La Segona Hora” de RAC1 · Emissió en Directe
Sala d’Actes de l’Ajuntament
14h Arrossada Popular (Disco Móvil Platja d’Aro)
Palau d’Esports i Congressos
18h Plantada de Carrosses de Colles Locals
Avinguda de S’Agaró (recinte tancat)
Ball de la Dona 2.0
23h Obertura de portes
23.30 Grup Cayena
00.30 Orquestra Di-Versiones
Palau d’Esports i Congressos
Dissabte 2 de març
Gran Rua de Carnaval de Carrosses i Comparses
11h Rua d’exhibició (colles fora de concurs)
16h Rua de Carnaval (colles a concurs)
Sortida: Plaça de la Sardana, Av. del Cavall Bernat i Av. de S’Agaró)

Les novetats del 2019

00h Ball Popular · Conjunt Wasa
Palau d’Esports i Congressos

La principal novetat és la jornada de Dijous Gras, el 28 de
febrer, amb l’emissió en directe del programa La Segona
Hora de Rac1, des de la Sala d’Actes de l’Ajuntament (1314h) i la recuperació del Ball de la Dona, ara anomenat
2.0, al Palau d’Esports i Congressos (23h) amb l’actuació
del Grup Cayena i l’Orquestra Di-Versiones (entrada: 9 €)

01.30 Lliurament de Premis de la Gran Rua de Carnaval
de Carrosses i Comparses
Palau d’Esports i Congressos

La Gran Rua de Carrosses i Comparses és dissabte 2 de
març, amb format desdoblat: al matí desfilen una desena
de colles, en un format d’exhibició i fora de concurs (11h),
i a la tarda 65 colles més, que opten a premi (16h). Segur
que, una vegada més, un bon nombre de colles de la Garrotxa desfilaran per Platja d’Aro i esperem que, com a
mínim, amb el mateix bon resultat de l’any passat!
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Diumenge 3 de març
11-14h Jocs Gegants · Jugantots
C/ Mossèn Cinto Verdaguer (davant l’Ajuntament)
12 h Música al Carrer · Bufant Fort Street Band
Avinguda de S’Agaró
12h Rua de Colles Locals
Castell d’Aro
17h Animació de Carrer · Actua Produccions · “El Petit Lilo”
Avinguda de S’Agaró
19.30 Dimecres 6 de març
Enterrament de la Sardina
Plaça de l’Ajuntament (concentració)
Tot seguit Sardinada popular

Visita el web
platjadaro.com
per veure la informació
completa dels actes
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AGENDA D'OLOT

AGENDA COMARCA

DISSABTE 23 DE FEBRER

Olot

Sopar Reial
Sopar de les Reines i Reis Carnestoltes
dels 30 anys del Carnaval d’Olot
DISSABTE 2 DE MARÇ

Olot

12h Carnaval Infantil d’Olot
Visita del rei i la reina carnestoltes al
supermercat Bonpreu d’Olot
16h Concentració inici de la rua del
Carnaval Infantil d’Olot
Plaça Major
Tot seguit Pregó i ball
Plaça Major
DIVENDRES 8 DE MARÇ

Olot

17h Carnaval Gent Gran
Residència La Tardor
21h Acte Inaugural del
Carnaval 2019
‘L’Espectacle Reial’
a càrrec dels Reis i Reines dels 29
anys del Carnaval d’Olot
Intèrprets: La Reialesa Real i el CIT d’olot
Tècnics: Albert Pujol i Jordi Kurba
Preu: 10, 8 i 6 euros
Teatre Principal
24h Ball de la dona
Amb la presència del Rei Carnestoltes
i la Reina del Carnaval 2019.
Interessants premis per les millors
disfresses.
Pub Lucky Luke
DISSABTE 9 DE MARÇ

Olot

Durant tot el dia concurs de
comerços i aparadors ambientats de
carnaval
Organitza: Associació de Comerciants
d'Olot (ACO).
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A partir de les 12h Tastet de Carnaval
Plaça Mercat
12h Cercavila del Rei Carnestoltes
i la Reina del Carnaval 2019
acompanyats de la banda Trik Trak
Tabalers, la colla Els Titots i penyes
que desfilaran a la Gran Rua, que
visitaran diversos geriàtrics de la ciutat.
Plaça Clarà
17h Gran Rua de Carnaval
La gran desfilada del Carnaval d'Olot,
amb concurs de carrosses
i comparses.
Presenten: Albert Brosa i Juanka
Olot Televisió la retransmetrà
en directe
PREMIS:		
COMPARSES
Primer 500 €
Segon 300 €
Tercer 250 €
Quart 200 €

CARROSSES
1.000 €
800 €
600 €
500 €

21h Sopar de penyes, Disco Mòbil,
Lliurament de premis del concurs de
carrosses i comparses
Sopar amb productes de la Garrotxa.
Preu: 7+1 euro solidari a favor de TEA
(Associació de familiars de persones
amb trastorn de l’Espectre Autista).
Carpa annexa al Pavelló Firal
(terrenys antiga estació)
00.30 a 06h Gran festa de Carnaval
amb l’orquestra Di-Versiones.
Entrades anticipades: Koa Esports i
bar La Fusta d’Olot. Vertisol de
les Preses.
Pavelló Firal
DIUMENGE 10 DE MARÇ

Olot

Entrada amb taquilla inversa o
adquisició del llibre.
Al final de l’acte hi haurà pa amb
tomàquet i embotit pels assistents.

ALTRES ACTES A OLOT
DEL 22 DE FEBRER AL 12 DE MARÇ

Olot

En els aparadors de diferents
comerços del centre d’Olot, hi haurà
una mostra de carotes realitzades
pels alumnes de ceràmica de l’Escola
Municipal d’Expressió d’Olot.
DISSABTE 2 DE MARÇ

DEL 4 AL 18 DE MARÇ
A tota la comarca
La Reina i el Rei Carnestoltes visitaran
diverses escoles de la comarca.

CARNAVAL ALS POBLES
DISSABTE 23 DE FEBRER

Besalú

17h Carnaval Infantil
Pavelló de l’U d’octubre
DISSABTE 2 DE MARÇ

Montagut i Oix

22h Sopar, concurs de disfresses
i música. Tema: Higiene persona
Orfeó Popular Olotí

16h Carnaval - Moments Històrics
Amenitzat al final per un espectacle
infantil amb berenar.
Sortida de la Rua del Casal Cultural

DIJOUS 7 DE MARÇ

DIUMENGE 3 DE MARÇ

Olot

Les Planes d'Hostoles

Olot

17h Berenar i desfilada de disfresses
amb el rei i la reina del Carnaval 2019
Edifici Balmes
DIVENDRES 8 DE MARÇ

Olot

18h Berenar i desfilada de disfresses
amb el rei i la reina del Carnaval
2019.
Edifici Parc Nou

10h Carnaval Infantil
Taller de maquillatge i perruqueria
esbojarrada
Local de la Cooperativa
11h Carnaval Infantil - Cercavila
Plaça Catalunya

Tot seguit Animació, desfilada de
disfresses i ball
Plaça Nova
DISSABTE 9 DE MARÇ

Maià de Montcal

17.30 Traspàs de poders del rei del
2018 i pregó del nou rei o reina
Les Escoles
18h Rua del Carnaval
Sortida de Les Escoles
19h Espectacle infantil amb Pep
López
Les Escoles
20h Sopar de ranxo de Carnaval.
Les Escoles
Tot seguit Sessió disco
amb Marc Fàbrega
DISSABTE 16 DE MARÇ

Castellfollit de la Roca

17h Carnaval de Castellfollit
de la Roca
Rua amb la Carnavalesca d'Olot i
Castellfollit, amb espectacle infantil
de Carles Cuberes i berenar.

Riudaura

17h Carnaval
Organitzat per l’AMIPA de l’escola
Lluís Castells
Plaça del Gambeto

Sant Joan les Fonts

10.30 Rua Carnaval Infantil
Seguit de la crema del Rei
carnestoltes
Pels carrers del poble i als Prats de
Can Miquelet
14h Dinar popular
organitzat pels S'tokats
Pavelló Municipal
17h Rua Carnaval Sant Joan les Fonts
Pels carrers del poble
20h Sopar popular
Pavelló Municipal

Tortellà

A la tarda Carnaval Infantil de Tortellà
amb espectacle infantil.
Posteriorment, rua fins al Casino
tortellanenc.
20.30 Sopar popular de Carnaval
Casino Tortellanenc

DISSABTE 9 DE MARÇ

Olot

A partir de les 12h Tastet de Carnaval
Plaça Mercat
DIUMENGE 10 DE MARÇ

19h Segon concurs de
Poesia Eròtica d’Olot
Sala El Torín

Olot

Un grup de rapsodes recitaran les 23
poesies eròtiques finalistes.
Espectacle de música i dansa.

17h Ball de disfresses
amb el Grup “David Magem”
Casal Cívic

14h Dinar de germanor
Casal Cívic
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Carol Bruguera
C. Sant Ferriol, 12
T 972 112 847
17800 Olot (Girona)
carolbruguera.com
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EL CARNAVAL A OLOT TELEVISIÓ

TÍTOL APARTAT

Olot Televisió
amplifica el Carnaval
15 DIES DE PROGRAMACIÓ ESPECIAL

Al llarg de quinze dies Olot Televisió, la Televisió de la Garrotxa, dedica una programació especial perquè es pugui
viure l’essència del carnaval a través de la televisió. I ho
fa seguint l’estela de les colles i penyes de la comarca.
Tant és així que es donaran en directe les dues principals rues de la Costa Brava, i on hi ha més participació
garrotxina.

Això no és tot, la programació especial continua amb
L’espectacle del Playback Reial 2019, a càrrec dels reis
i reines dels 30 anys de Carnaval d’Olot i els membres del
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot. Un espectacle que
s’ha convertit en un element imprescindible i molt esperat de la festa. Olot Televisió l’emetrà diumenge, 10 de
març, a les 20h i, dimarts 12, també a les 20h.

El divendres 1 de març al vespre, i a les
18.30, es podrà veure, en directe, la Rua de
Sant Feliu de Guíxols. L’endemà, dissabte
dia 2 i a les 17.00, serà el torn de la rua de
Platja d’Aro, també en directe.
I una setmana més tard, com és tradicional, arribaran
els actes del Carnaval d’Olot. El dilluns, 4 de març, i a
les 20h, s’oferirà un programa que recollirà les millors
imatges del Carnestoltes Infantil d’Olot, organitzat per
Rialles Olot, Esplais de la Garrotxa i Agrupament Escolta
Nostra Dona del Tura d’Olot.
El dissabte 9 de març, i a partir de les
17.30, La Televisió de la Garrotxa oferirà
en directe la Gran Rua de Carnaval.
Durant més de dues hores es podrà veure la desfilada de
totes les colles i penyes de la comarca i els balls que ofereixen davant del jurat, que està situat just abans d’arribar a la plaça Clarà. El programa es podrà tornar a veure
el dilluns, 11 de març, a les 20h.

‘‘Reciclar?
Ja ho fan els
altres per mi’’
Les teves excuses estan acabant
amb el nostre planeta
D’aquí al 2020, a Catalunya hem de recollir selectivament el 60 % dels residus.
Que les teves excuses no t’impedeixin llençar les llaunes, els brics i els envasos de plàstic
al contenidor groc o al sistema porta a porta.

A més a www.garrotxadigital.cat i a tots els perfils de les xarxes
socials d’Olot Televisió (Facebook, Twitter i Instagram) es podrà
seguir el minut a minut de la participació de les colles i penyes
de la Garrotxa a totes les rues, amb fotografies, vídeos i tota la
informació relacionada amb els premis de totes les rues.

Et necessitem. Recicla.
residuonvas.cat
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30 anys
al seu servei
1989-2019

ELECTRICITAT - MECÀNICA - MANTENIMENT - SERVEI DE GRÚA

C/Rei Martí l’Humà, 6 - 17800 Olot (Girona) 972.26.65.54 618.899.507
electrobonfill@yahoo.es - www.electrobonfill.com

COMPRA - VENDA VEHICLES D’OCASIÓ

