
Núm. 3 gratuït

l’estiu a la Garrotxa

Descobreix tot el que la comarca t’ofereix 
aquest estiu: des de fires i tradicions, 
passant per les festes majors als pobles i 
nuclis, els concerts de música a la fresca, 
les activitats lúdiques per gaudir en 
família o tot tipus d’esports per practicar 
en plena natura.

Cadascun dels 21 municipis de la Garro-
txa ofereix un munt de possibilitats 
durant l’època estival que trobaràs a les 
pàgines del ViU l’estiu a la Garrotxa.

LA COMARCA 
ENCÉN LA FLAMA
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LA GARROTXA ENCÉN LA FLAMA

D’un temps cap aquí els municipis de la Garrotxa han 
deixat enrere els complexos de pertànyer a comarques 
d’interior i actualment tenen la capacitat de ser un pols 
d’atracció com qualsevol altre zona del nostre país. 
Amb l’argument d’un entorn envejable, Olot i els pobles 
comarca treuen pit i s’atreveixen amb una programa-
ció cultural i lúdica atractiva al nivell de les comarques 
costaneres. Les activitats per realitzar a l’aire lliure i en 
família fan que garrotxins i visitants s’ho pensin dues 
vegades abans d’anar a marina.

La Garrotxa s’ha cregut fermament allò de desestacio-
nalitzar els motius per venir a visitar-la, més enllà de 
la primavera i la tardor. És per això que, darrerament, 
quan la flama del Canigó encén les fogueres de barris i 
pobles, pren també la guspira d’un estiu per viure sen-
se parar. A Olot, la flama del drac del Carme deixa un 
reguer de diversió per viure en família, el de les més de 
200 activitats previstes a la programació de La cua del 
drac. A Sant Joan les Fonts, les dones d’aigua surten dels 
seus amagatalls per anunciar l’inici de les festes majors 
als pobles, festes d’aquelles que deixen empremta. Be-
salú també ens recorda la màgia de l’estiu, recollint les 
herbes del bosc després que han assolit les màximes 
propietats, a la fira Herbesalú. La resta de municipis no 
afluixen i repten els que tradicionalment han estat els 
dos pols d’atracció més forts, Santa Pau i la vila comtal, 
amb una programació molt treballada; el Planestueja’t, 
un cicle de concerts a la fresca que parteix del convenci-
ment que les Planes d’Hostoles pot oferir un festival de 
categoria. I així un llarg etcètera d’activitats conegudes 
i d’altres encara per descobrir al llarg dels 21 municipis 
de la comarca.

Novament la revista ViU vol ser un fresc referent on tro-
bar tot allò que es pot realitzar en una època determi-
nada a la Garrotxa, en aquest cas, l’estiu, amb propos-
tes per fer en família i a l’aire lliure. On sortir, què veure, 
quan escoltar una bona proposta musical. ViU l’estiu a 
la Garrotxa és molt més que una guia d’activitats. Aquí 
hi trobareu reportatges que van més enllà de l’agenda 
cultural. És la revista que necessites per viure l’estiu 
amb la màxima intensitat.
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XIV Premis Garrotxí 
de l’Any

La investigadora biomèdica Adriana Sánchez va ser es-
collida Garrotxina de l’Any 2018 en un acte que també 
va reconèixer l’empresa tortellanenca Alqvimia, la trajec-
tòria de l’activista cultural Josep Maria Canals, la promo-
ció de la ciutat que fa el Campament Reial i la cavalcada 
de Reis de Els Catòlics i la labor social de la delegació ga-
rrotxina de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.

L’estiu a la Garrotxa es comença a albirar quan arriba el 
bon temps, l’activitat del dia a dia baixa i mirem enrere 
per valorar la feina realitzada a nivell individual però, so-
bretot, com a societat. Fa gairebé quinze anys una entitat 
local, el Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot, va creure 
convenient crear uns premis per reconèixer l’esforç i la 
perseverança individual i col·lectiva; una iniciativa pen-
sada en positiu per fer créixer l’autoestima dels garrot-
xins i les garrotxines i fer visibles les obres que s’han fet 
i es fan des d’una comarca que destaca en el context na-
cional i en molts àmbits. Els Premis Garrotxí de l’Any ho 
volen reconèixer des de la mateixa comarca, en un acte 
que ja s’ha convertit en tradició per donar la benvinguda 
a l’estiu de la millor manera possible.

Reconeixements en tots els àmbits

Un any més, els Premis Garrotxí de l’Any han reconegut 
en diferents àmbits. Els diferents jurats que han de deci-
dir el destí dels guardons van saber fixar-se en les diver-
ses maneres que hi ha de contribuir de manera positiva 
a la societat.

Enguany, d’entre totes les propostes aportades pels ga-
rrotxins durant el període de participació pública el pre-
mi Garrotxí de l’Any va reconèixer el pas endavant per a 
la medicina gràcies a la descoberta de l’olotina Adriana 
Sánchez, que consisteix en evitar el rebrot del carcinoma 
basocel·lular, el càncer de pell més comú. De moment, el 
mètode ha estat provat al laboratori i està a l’espera de 

L’ESTIU COMENÇA RECONEIXENT ELS MILLORS 
D’ENTRE TOTS NOSALTRES

poder ser aplicat a pacients. Durant el seu discurs, Sán-
chez va fer èmfasi en la importància i necessitat d’invertir 
en ciència i tecnologia a Catalunya per tal que el país des-
taqui a nivell mundial.

Abans d’això, el CIT d’Olot va concedir als tres finalistes 
el diploma que els reconeix els mèrits aconseguits l’any 
passat. A més de Sánchez, van ser finalistes al Premi Ga-
rrotxí de l’Any 2018 la musicòloga Laura Pallàs i Jordi Jou, 
entrenador del Club Natació Sant Andreu, tots dos amb 
un currículum brillant que els ha fet arribar al més alt de 
les seves respectives disciplines professionals. L’any pas-
sat Laura Pallàs i el seu equip van aconseguir la beca Er-
nest Lluch per estudiar la història centenària de l’Escola 
Municipal de Música d’Olot. Jou, per la seva banda, va ser 
escollit millor entrenador a Espanya per segona vegada 
en la seva carrera.

El premi a la Millor Iniciativa Empresarial ha recaigut en-
guany en l’empresa Alqvimia, una cosmètica que des de 
Tortellà ha sabut crear un segell i fragància propis, amb 
productes que es venen arreu del món.

Per al premi a la Millor Iniciativa Social, enguany el jurat 
va cercar un exemple per reconèixer els centenars de vo-
luntaris que de manera anònima dediquen la seva vida a 
ajudar els més necessitats. El reconeixement va recaure 
en la delegació garrotxina de l’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes.

La Cavalcada de Reis, organitzada des del 1956 pel Cen-
tre Els Catòlics, i el Campament Reial, muntat més re-
centment, van ser els mereixedors del premi a la Millor 
iniciativa Promocional 2018. El jurat va valorar la promo-
ció que fan d’Olot aquests dos actes i que s’aconsegueix 
gràcies a la implicació altruista d’un gran nombre d’olo-
tins i olotines en l’organització dels dos esdeveniments, 
així com el seu atractiu, que cada any els fan rebre més i 
més visitants de fora de la comarca.

Josep Maria Canals, Ales a la Cultura el 2009, va rebre 
enguany el premi a la Trajectòria Personal, l’únic premi 
que no s’emmarca ens els mèrits d’un sol any sinó en els 
aconseguits al llarg de la vida. L’activista cultural olotí va 
fer broma amb el pes del guardó en pujar a l’escenari, va 
felicitar el CIT d’Olot per la institució dels premis i va des-
tacar dos dels molts projectes que ha emprès al llarg de 
la seva vida: el Diccionari Biogràfic d’Olot i la plataforma 
per a la reivindicació de la cupletista Càndida Pérez, de 
qui va lamentar no haver aconseguit encara un espai a la 
ciutat que porti el seu nom.

Fotografies: Estudi 86



Després de recollir els 
guardons, va ser hora de 
fer una fotografia conjun-
ta. Finalment el secretari 
d’Empresa i Competitivitat 
de la Generalitat, Joaquim 

Ferrer, va ser l’encarregat de cloure l’acte. “És difícil trobar 
tanta màgia i tanta estima pels altres en un mateix lloc”, 
va dir durant el seu discurs fent referència als premis.

Premi Garrotxí de l’Any
Adriana Sánchez 

Investigadora biomèdica a la Universitat Lliure de Brus-
sel·les. L’any passat va publicar a la prestigiosa revista 
Nature un article en què anunciava un efectiu mètode 
provat al laboratori per evitar les recaigudes del carcino-
ma basocel·lular, el càncer de pell més comú. La combi-
nació de dos fàrmacs, el Vismodegib i un altre inhibidor, 
van aconseguir eliminar les cèl·lules tumurals latents del 
càncer en més del 95% dels models de ratolí del labora-
tori. “Ara falta que la indústria farmacèutica validi amb 
assaigs clínics el que hem provat”, va explicar Sánchez en 
una entrevista recent a Olot Televisió. “El cert és que les 
dues farmacèutiques que han elaborat els fàrmacs estan 
molt interessades a portar-ho a terme. Si comencen la 
fase 1 d’assaigs aviat, en un mínim d’un any es podria 
començar a aplicar com a tractament per a pacients.

Premi a la Millor Iniciativa Promocional
Els Catòlics, pel Campament i Cavalcada de 
Reis d’Olot

Des que el 1956 l’Ajuntament va confiar l’organització de 
la Cavalcada de Reis al Centre Catòlic, el seguici no ha 
fet més que fer passos endavant. Prop de mig miler de 
persones s’impliquen cada any d’una manera o una altra 
en la Cavalcada de Reis, des de la comissió organitzadora 
de Els Catòlics, els voluntaris, la brigada o la policia mu-
nicipal, els membres de Protecció Civil o des d’empreses 
que hi col·laboren aportant avituallament o altres arti-
cles desinteressadament.
Des de fa alguns anys, la rebuda del seguici reial es com-
pleta amb la instal·lació d’un majestuós campament dies 
abans de la Nit de Reis. Implica prop d’un centenar de vo-
luntaris cadascun dels tres dies que obre les seves por-
tes, i darrerament rep més de 4.000 visitants, famílies de 
la Garrotxa i, cada cop més, de la demarcació de Girona 
i altres comarques veïnes, que venen a descobrir la el 
Campament Reial d’Olot de què tothom parla.
L’any passat, l’organització del Campament i la Cavalca-
da de Reis van prendre un nou impuls, amb una nova 
comissió organitzadora, noves carrosses per als carters 
reials i els Reis d’Orient, nous trons i un major protago-
nisme per a les princeses que els acompanyen.
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Premi Millor Iniciativa Empresarial
Alqvimia: filosofia com a motor de la 
indústria

Alqvimia va néixer el 1984 amb la premissa de crear una 
cosmètica 100% natural. De la mà d’Idili Lizcano, el seu 
fundador, va ser la primera marca de cosmètica natural 
a l’estat espanyol, amb voluntat de transformar la ment 
més enllà del cos humà, aplicant conceptes holístics als 
seus productes per a la cura de la bellesa i de la salut. 
També ha esdevingut una empresa pionera en l’àmbit de 
la química ecològica.
L’empresa aconsegueix unir la tradició de l’antiga perfu-
meria artesanal i els secrets de la botànica per a fer fór-
mules úniques. Això l’ha portat a ser referent internacio-
nal. Avui dia arriba a més d’una vintena d’estats repartits 
arreu del món.
Alqvimia també destaca per la seva Responsabilitat So-
cial Corporativa, introduint conceptes com l’economia 
humanitzada, inspirada en valors ètics i morals a través 
del comerç just i la solidaritat, ecològicament sostenible, 
o la holocràcia, un sistema de treball intern on l’autoritat 
i la presa de decisions es distribueixen de forma horit-
zontal.

Premi a la Millor Iniciativa Social
Delegació garrotxina de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes

Fa més de mig segle que treballa de forma desinteres-
sada per acompanyar cada any a persones malaltes o 
discapacitades fins al Santuari de Lourdes, a França. La 
seva funció comença amb el trasllat dels malalts cap 
a l’autocar, i acompanyant-los en les diferents accions 
que tenen lloc durant tot el trajecte. La seva contribució 
econòmica també permet abaratir les despeses d’ins-
cripció de les persones afectades.

A la Garrotxa, hi ha tres delegacions de l’Hospitalitat de 
Lourdes: la d’Olot, la Vall d’en Bas i Besalú. Només l’any 
passat, 55 voluntaris van atendre les 24 hores del dia a 
18 malalts que van voler participar de la peregrinació, 
que dura cinc dies. Enguany hi assistiran 32 persones 
malaltes o discapacitades. La delegació també organitza 
altres esdeveniments i trobades, on la tasca dels volun-
taris i voluntàries és la d’estar al costat de tots aquells 
que hi volen assistir però que no ho poden fer sense 
ajuda humana.

“És difícil trobar 
tanta màgia i 
estima pels altres”

Fotografies: Estudi 86

 Joaquim Ferrer
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Màgia i misteri a 
Sant Joan les Fonts

Des de fa una quinzena d’anys la revetlla de Sant Joan 
no seria la mateixa sense les Dones d’Aigua, uns éssers 
mitològics reconeixibles gràcies a la llargada dels seus 
cabells i túniques, protectores de l’aigua i, segons alguns 
mites, símbol de vida, fertilitat i protectores de la natura. 
El seu hàbitat són les aigües dolces i no és d’estranyar 
que cada 23 de juny apareguin a la vora del riu Fluvià, 
sota el pont medieval de Sant Joan les Fonts, per rentar 
les seves robes i oferir un espectacle que barreja dansa 
i teatre, creat per Drakònia Produccions, i que serveix 
per donar la benvinguda de l’estiu al poble. Es tracta 
d’éssers cars de veure durant l’any, carregats de màgia i 
misteri que apleguen, per aquestes dates, centenars de 
persones al municipi. Aquesta representació de la mito-
logia popular catalana es duu a terme la nit més llarga 
de l’any, a 2/4 d’11 de la nit, just abans que esclatin els 
focs artificials, darrere l’església nova. 

El tret de sortida de la festa de Sant Joan les Fonts es 
dona amb la celebració del pregó, a la sala de plens 
de l’Ajuntament, dos dies abans (divendres, 21.30). 
Enguany anirà a càrrec de la secció de bàsquet del CP 
Santjoanenc, que compleix mig segle d’història. De la 

LES DONES D'AIGUA A LA REVETLLA DE SANT JOAN

primera nit de concerts a la plaça major, el dissabte 22 
de juny a partir de 2/4 de 12 de la nit, se n’encarreguen 
Silver Flame, Pèrdues i Dj Doctor Infierno. El dia de la re-
vetlla s’inicia amb la 7a trobada de cotxes antics al Parc 
de Can Miquelet i, a la tarda, amb l’inici oficial dels actes 
estrictament de la revetlla de Sant Joan, amb la recollida 
de la Flama del Canigó, a Bianya i a les 5 de la tarda. 
L’arribada a Sant Joan les Fonts està prevista a les 6 de 
la tarda als jardins de Can Vila, just darrere el Castell de 
Juvinyà. Tot seguit es farà l’encesa de la foguera sota el 
pont medieval. 

Premi a la Trajectòria Personal
Josep Maria Canals

Josep Maria Canals i Ferrarons va néixer a Olot, l’any 
1935. Tot i ser administratiu de professor, de ben aviat va 
despuntar com a activista sociocultural. Tot just entrant 
a l’adolescència va fundar el grup de teatre Sant Genís, 
per després passar a l’Orfeó, on va ser un destacat ac-
tor. Amb 19 anys va començar dirigint diverses obres de 
teatre. Canals és un dels Batos més reconeguts dels Pas-

torets d’Olot, després d’interpretar-lo durant setze anys 
consecutius. Durant un temps, també va ser secretari de 
Sadurní Brunet i director de l’Esbart Olot.

En l’àmbit del cinema, en la seva vessant directora i guio-
nista, ha realitzat una vintena de films de diversa índole. 
Va ser fundador del Col·lectiu de Cinema Independent 
de la Garrotxa, juntament amb el director Pep Callís. A la 
dècada dels 70 va ser actor del quadre de veus de Ràdio 
Olot, i en va ser durant un temps l’administrador.
Als anys noranta va donar inici a la tercera època de les 
representacions de Christus i forma part del grup Vora-
viu Teatre.

El 1992 va comença a recollir historials de gent de la ciu-
tat per editar el llibre Diccionari Biogràfic d’Olot, que va 
veure la llum el 2015.

Als inicis del nou mil·leni va fundar la plataforma per a 
la reivindicació de la personalitat de la compositora Càn-
dida Pérez. Amb la periodista i artista Mariona Comellas 
va fundar el 2004 l’associació cultural Rapsòdia, Veus 
Literàries. També ha format part del Patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot i Comarca, fent de tresorer durant dos 
anys, i ha sigut membre d’Olot.doc.
El 2009 l’Ajuntament d’Olot li va concedir les Ales a la Cul-
tura, la màxima distinció cultural de la ciutat.
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És en aquest moment quan s’inicia l’espectacle de les 
Dones d’Aigua i els focs artificials, d’una diada que fina-
litza amb ball a la plaça major, enguany amb el conjunt 
De Franc i Dj.

El dia 24 és el torn dels qui volen matinar. A les 8 del 
matí comença el concurs de pesca; la missa, a les dotze 
del migdia, amb el ball dels gegants Joan i Roser i el seu 
fill, en Jaumet, a la plaça Major. A la tarda, a les 17.30 
i al pavelló, s’oferirà un concert i ball amb l’Orquestra 
Internacional Meravella i, a les 23.30 de la nit, Serenata 
de l’alcaldessa a la plaça de l’Ajuntament. Per tancar la 
festa el dimarts 25 de juny es dedica el matí als més 
petits amb inflables al pavelló, seguit del dinar popular 
de Tornaboda, a les 2 del migdia, i màgia a càrrec del 
Mag Sanyes.

Durant la festa major de Sant Joan les Fonts es duen 
a terme, també, diverses activitats culturals com la re-
presentació de l’obra de teatre ‘Animals de Companyia’, 
d’Una càpsula de Teatre, al Castell de Juvinyà. De fet, 
serà una doble representació que tindrà lloc a les 7 de 
la tarda i a les 9 del vespre del dissabte 22 de juny. L’en-
demà, als jardins de Can Vila, a les 5 de la tarda, Jaume 
Espadalé presenta el llibre ‘La màgia del mirall’. El 24, a 
la 1 del migdia, l’Escola de Belles Arts de Sant Joan les 
Fonts fa entrega dels premis del 40è concurs de fotogra-
fia, a més d’oferir una exposició del 23 al 25 de juny amb 
tota la mostra. 

Begudà tanca el juliol amb la 
seva festa major

Durant l’estiu dues festes més cobren protagonisme 
al municipi. D’una banda la festa major de Begudà, 
els dies 27 i 28 de juliol, que compta amb una dese-
na  d’actes entre els quals destaquen el partit de fut-
bol que enfronta solters contra casats, els inflables, 
la festa de l’escuma i tallers per als més petits o el 
sopar popular al centre sociocultural, seguit de ball i 
música, enguany a càrrec del grup Sol de Nit. 

Durant la segona jornada es duu a terme la missa i 
l’actuació de la faràndula amb els capgrossos de Be-
gudà, en Cosme i l’Eulàlia, acompanyats dels gegants 
veïns, els de Sant Joan les Fonts, seguit de sardanes. 
Uns dies abans, el dissabte 6 de juliol, el barri dels 
Torrents de Sant Joan les Fonts celebra la tradicional 
festa amb sopar i ball.



VIU L'ESTIU A LA GARROTXA VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

BESALÚ LES PRESES A LA FRESCA

Estiu 2019 Estiu  201914 15V V

A les Preses les activitats 
d’estiu es fan… a la fresca!

Herbes màgiques

La piscina i el Pati de Ca les Monges són les dues seus per 
a les més d’una vintena d’actuacions musicals que hi ha 
previstes al poble aquest estiu en el marc de la progra-
mació de les Preses a la fresca. Hi haurà música de tots 
els estils i de totes les èpoques, des de swing i jazz dels 
anys 40, 50 i 60, a càrrec de ‘The lolita’s sisters’ (divendres 
26 de juliol a les 9 del vespre al Pati de Ca les Monges) 
fins als 70 i 80 (diumenge 30 de juny a les 8 del vespre). 
S’hi trobaran també propostes de gospel (Gospel Cor Ga-
rrotxa el divendres 28 de juny), blues (Steve Moska, el 
divendres 5 de juliol), pop-rock (‘PDP Experience’, el di-
vendres 12 de juliol), música de cantautor (la solista Nu 
el diumenge 14 de juliol) o rap (amb Kali el dissabte 6 de 
juliol), a més de tota mena de DJs que faran anar a dor-
mir la gent de bon humor per fer passar la calor.

Durant l’estiu el nucli de Bosc de Tosca celebra la seva 
festa major. Enguany ho farà els dies 28, 29 i 30 de ju-
liol, amb activitats tan tradicionals com la revetlla de Sant 
Pere, amb ossos d’espinada, pa i all i oli; el concurs de 
rams; música, amb sardanes, gospel i DJs, i un gran es-
pectacle d’animació infantil a càrrec de Jordi Tonietti, el 
segon dia de festa a les 5 de la tarda.

Es diu que la nit de Sant Joan tota herba arriba a acon-
seguir el màxim de les seves propietats. És un bon 
moment, doncs, per recollir herbes remeieres i prin-
cipalment les que s’usen per preparar licors com, per 
exemple, la ratafia. A Besalú això ho saben, i és per 
aquest motiu que al voltant de la nit més curta de l’any 
celebren l’Herbesalú, la fira de les herbes remeieres.

Enguany la cita s’ha 
previst el dissabte 
22 de juny a la plaça 
de la Llibertat. Aque-
ll dia, Xavier Codina, 
de Ratafia Russet, 
elabora la ratafia 
de l’any i, juntament 
amb el periodista i 

gastrònom Salvador Garcia-Arbós, expliquen al públic 
les herbes i els secrets ratafiaires. Enguany els acom-
panyarà Carme Gelis, guanyadora del concurs de rata-
fia del 2018. Al llarg de la jornada també es reparteix un 
te solidari i se celebra un concurs de rams.

Els besaluencs i besaluenques celebren el Sant Joan 
amb la màgia de les herbes remeieres i la Flama del 
Canigó, que encenen a la mitjanit del dissabte. 

El diumenge 23 l’espera per a la revetlla s’amenitzarà 
a la plaça de la Llibertat amb tallers infantils, l’arribada 
de la flama, la lectura del manifest i ball de sardanes. A 
3/4 de 12, la flama es recollirà i es portarà fins al Pont 
Vell, on a la mitjanit es llegirà de nou el manifest i s’en-
cendrà la foguera. 

La revetlla a l’entorn de la Flama del Canigó és una acti-
vitat que implica molts veïns de la vila comtal, organit-
zada pel Club BTT Desfrenats, Besalú Cross i l’Ajunta-
ment de Besalú.

AMB MÉS D’UNA VINTENA D’ACTUACIONS MUSICALS

FIRA DE LES HERBES REMEIERES A BESALÚ

Encesa de la Flama del Canigó

Diumenge 23 de juny

20h Tallers infantils, arribada de la Flama del 
Canigó, lectura del manifest i sardanes
Plaça de la Llibertat

23.45 Recollida de la Flama
Plaça de la Llibertat

24.00 Arribada de la Flama, lectura del mani-
fest i foguera
Pont Vell

AGENDA

Es diu que la nit de 
Sant Joan tota herba 
arriba a aconseguir 
el màxim de les seves 
propietats



CORPUS I 
SANT JOAN 

S’APROXIMEN 
COM ELS 
GEGANTS 
D’OLOT
Enguany el ca-
lendari ha vol-
gut que la festi-
vitat de Corpus 
se celebri el 22 
de juny, un dia 
abans de la re-
vetlla. Aquell dia 
té lloc la cerca-
vila dels gegants 
d’Olot pel cen
tre de la ciutat. El 
23, abans de la nit més curta de l’any, al 
migdia, els gegants surten a ballar a la plaça 
Major, com és tradició, en un acte que com sempre tan-
ca la ballada de la sardana Adéu, Vila d’Olot, gràcies a 
diferents entitats que cada any contribueixen a la cele-
bració amb desenes de parelles disposades a fer honor 
a la tradició.

TOTI TORONELL AL CIRC A LA PLAÇA
Enguany el públic familiar d’aquest cicle ja consolidat 
a la ciutat podrà assistir a l’espectacle Diòptries, de la 
companyia del clown local Toti Toronell, on una troupe 
de circ atrapada en dos móns haurà de realitzar dues 
actuacions alhora. A principis de juliol, la companyia Ka-
davresky servirà un estrafolari plat, Les madeleines de 
poulpe, amanides d’acrobàcies, música i números amb 
esquís. Més endavant, la companyia keniana Mighty Jam-
bo Trust portarà fins a la plaça de braus acrobàcies i els 
tradicionals salts massai amb l’espectacle El caçador. 

La cua del drac 
del Carme és 
llarga. Aquest 
any les activi-
tats d’estiu a 
Olot van co-
mençar molt 
abans de Sant 
Joan, concre-

tament, una setmana abans de la festa major del barri 
del Carme, quan el gegantó drac balla tot fent girar la 
cua que dona nom a la programació estiuenca. En total, 
són més de 200 activitats les que s’ofereixen a olotins i 
visitants, que l’Ajuntament s’ha proposat fer arribar de 
la manera més efectiva, amb campanyes segmentades 
i agendes que es poden consultar per calendari o tipus 
d’activitats. A més, i per primera vegada, el consistori ha 
activat un número de whattsapp per subscriure’s a la in-
formació. Es proporcionarà setmanalment a tothom qui 
la sol·liciti. No cal dir que la programació d’estiu inclou 
les activitats de les festes de barri d’Olot, la del Carme i 
totes les que es marquen al calendari els mesos d’estiu.
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Les Preses, però, enceta l’estiu amb la celebració de la re-
vetlla de Sant Joan. Està previst que la Flama del Canigó 
arribi a 2/4 de 9 del vespre a l’escola la Bòbila, seguit del 
sopar popular i música al voltant de la foguera.

Durant la majoria de dissabtes d’estiu, al Parc de Pedra 
Tosca de les Preses s’hi dedica un espai per fer-hi activi-
tats relacionades amb la natura com, per exemple, els ta-
llers de reconeixement i destil·lació de plantes o sessions, 
per exemple, d’elaboració de ratafia, a càrrec de Xevi Co-
dina de Ratafia Russet (el 22 de juny de 10 a 1 del migdia)

No faltaran les ac-
tivitats per als més 
petits. Deixant de 
banda les remulla-
des a la piscina, els 
nens i nenes de 
les Preses tenen 
cita els dies 21 de 
juliol i 11 d’agost a 

les 8 del vespre al Pati de Ca les Monges per veure l’espec-
tacle de clown, mim i malabars a càrrec de Superpachu-
cho. Per als més atrevits s’ha programat un curs de cuina 
infantil el dissabte 27 de juliol a partir de les 7 de la tarda 
a la piscina, conduït pels xefs del restaurant Quinze Ous.

Tampoc no es poden oblidar dos actes imprescindibles 
de la programació d’estiu a les Preses: el ‘Mulla’t per l’es-
clerosi múltiple,’ del diumenge 14 de juliol, i el concurs 
mundial de menjar botifarra del 17 d’agost, tots dos a la 
piscina municipal.

Durant la majoria de 
dissabtes d’estiu, al 
Parc de Pedra Tosca s’hi 
dedica un espai per fer-hi 
activitats relacionades 
amb la natura

650 05 19 98 és el número 
de whatsapp activat per 
l’Ajuntament d’Olot, on 
s’hi pot sol·licitar rebre 
informació setmanal sobre 
les activitats d’estiu.

La programació d’estiu 
d’Olot porta cua

AQUEST ANY, A LES AGENDES D’OLOT CULTURA 
I LA CUA DEL DRAC S’HI PODEN TROBAR MÉS DE 
200 ACTIVITATS PER FER FONAMENTALMENT EN 
FAMÍLIA I A L’AIRE LLIURE.

DUES ACTIVITATS AL DIA

És el promig d’activitats d’estiu programades 
a la ciutat des de juny i fins a principis de 
setembre, abans que comencin les Festes del 
Tura. “Aquella sensació que a vegades algunes 
persones tenen que a l’estiu disminueix el 
ritme de la programació d’activitats a la ciutat 
no concorda amb la realitat”, ha dit l’alcalde 
d’Olot, Pep Berga. 

Foto: Enric Carré 
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NO TOT ÉS A LA PLAÇA DE BRAUS
Més enllà de la plaça de braus d’Olot, Toti Toronell por-
tarà titelles a la Plaça Campdenmàs amb Asteroid, el pri-
mer dels espectacles del cicle ‘A les places en família!’, 
que tindrà alguns dijous a partir del 25 de juliol a dife-
rents places de la ciutat. A la Pia Almoina, Jean Philippe 
Kikolas utilitzarà l’ofici del carter per oferir l’espectacle 
de circ, teatre i slapstick ‘Sin remite’. L’últim a arribar 
serà Back2classics de Planeta Trampolí, un espectacle 
de llit elàstic fusionat amb cultures urbanes.

CONNEXIONS AMB ALLÒ QUE ES TROBA 

MÉS ENLLÀ DEL TÚNEL
De la imaginació del Teatre Principal d’Olot i el Cirvianum 
de Torelló n’ha sortit una original manera de celebrar els 
10 anys del túnel de Bracons. Es tracta d’un espectacle 
de carrer que tindrà lloc el 24 de juliol al Firal Petit, amb 
la col·laboració de 500 nens i nenes de 10 anys de cinc 
centres a banda i banda de Bracons. Els infants han di-
buixat els éssers provinents de l’altre costat del túnel en 
un espectacle que també connectarà l’humor, la música, 
la dansa i el circ.

CONVIDATS A LES FESTES D’ANIVERSARI
A la ciutat aquest estiu se celebren molts aniversaris. El 
grup de música El Pot Petit fa 10 anys i ho vol celebrar 
amb tothom a la plaça de braus, el dissabte 6 de juliol. 
També, i amb motiu dels 50 anys de la desaparició del 
tren d’Olot, l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, així com al-
tres fons i col·lectius, treuen a la llum una vintena de 
fotografies que ens transportaran al màgic passat fe-
rroviari de la comarca. La ciutat també està immersa en 
el 125è aniversari del Centre Obrer d’Olot. La comissió 
creada per commemorar l’efemèride i el Patronat d’Es-
tudis Històrics han previst diverses activitats per recor-
dar l’ateneu obrer i popular

TRENCANT MURS
L’estiu és un magnífic temps per a festivals. A Olot, el 6 
de juliol arriba el festival Rebentem els armaris per cele-
brar conjuntament el Dia Internacional de l’Orgull LGTB. 
Al matí hi haurà tallers i contes a la Plaça de l’U d’octu-
bre, a la tarda es podran escoltar testimonis, la música 
d’Agnès Algueró i poesia alliberada al Casal Marià, i a la 
nit hi haurà humor, màgia i música a la Sala El Torín amb 
Joina i Black Kiss, el mag Nani i DjJ Festuc.

CONCERTS ÍNTIMS AMB MARINA ROSSELL 

O ROGER MAS
Una de les moltes activitats que s’hi faran al cim del 
Montsacopa aquests mesos seran els espectacles íntims 
oferts per alguns dels millors artistes del panorama mu-
sical català. El 13 de juliol és el torn de Marina Rossell, el 
19 el de Salva Racero i, el 27, el de Roger Mas.

UN REGAL PER ALS SENTITS
La proposta de Música als Masos està més que conso-
lidada malgrat la seva curta història, i és que suposa 
un regal per als sentits; almenys per a tres d’ells, l’oïda, 
la vista i el gust. El cicle combina un concert de música 
clàssica en un indret singular seguit d’un tast de vins del 
celler Vinyes dels Aspres. Tot plegat comença el 28 de 
juny a la casa Solà Morales amb els quintets per a dues 
violes de Mozart. Seguirà amb música barroca per a violí 
a Can Vayreda, les suites per a violoncel de Bach uns 
dies més tard al mateix espai, els trios de Beethoven per 
a piano, violí i violoncel al mas Ventós, que repetirà amb 
un concert de música clàssica més contemporània amb 
romances per a soprano, violí, violoncel i piano de Dmi-
tri Xostakóvitx.

ELS DIJOUS ES MENJA ARRÒS ALS TOSSOLS
Cada dijous, amb l’arribada del bon temps, el reconegut 
restaurant Les Cols, amb dues estrelles Michelin, serveix 
un dinar amb arròs de pagès i calamars de llauna al Pa-
velló de bany dels Tossols. L’atractiu, doncs, és a taula i a 
l’entorn. També s’hi preparen bosses de pícnic. Per a tot 
el que s’hi ofereix, però, fa falta reserva prèvia. En cas de 
pluja, el dinar es trasllada a la carpa del restaurant Les 
Cols. La reserva es pot fer trucant al mateix restaurant, 
al 972 26 92 09.

UN MARC INCOMPARABLE
El Parc Nou d’Olot torna a convertir-se en el millor es-
pai per emmarcar concerts de música amb l’arribada 
del bon temps. Els diumenges d’aquest estiu hi sonaran 
el BCN Sax Quartet, la tradició de l’acordió de Perepau 
Ximenis i l’arpa de Josep Maria Ribelles, el projecte inter-
cultural Gaizca, el cantautor Daniel Cros, els violins d’Ala 
Voronkova i Guerassim Voronkov i la música brasilera 
de Sambala.

Un altre esdeveniment que emmarca cada estiu el Parc 
Nou és l’Aplec de la Sardana, organitzat per l’Agrupació 

Fotos: Martí Albesa, Xevi Moliner, Andreu Oliveras, Roger Ortiga



VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

LA CUA DEL DRAC D'OLOT

Estiu 2019 20V

     Viu l’Estiu amb 
 Tota la seva
   Plenitud 

 

                    A la Vall de Bianya 
 

Consulta tota la programació a www.valldebianya.cat 
#valldebianya - @debianya

Sardanista d’Olot. Enguany se celebra el 57è aplec i serà 
el cap de setmana del 13 i el 14 de juliol. El dissabte serà 
el dia de la revetlla, amb l’homenatge al compositor Jo-
sep Bassachs i Baris, a Can Trincheria, i una ballada de 
sardanes al Firal. Diumenge, el Parc Nou d’Olot tornarà 
a ser l’escenari de l’aplec, amb les intervencions de les 
colles La Principal d’Olot, la del Llobregat i la Jovenívola 
de Sabadell.

LA PETJADA DELS RCR

El Summer Workshop d’RCR no són només unes jorna-
des de treball per a joves arquitectes d’arreu del món; 
són també unes setmanes d’intercanvi de coneixement 
artístic obertes a tots els públics a través de conferèn-
cies que tenen lloc al pati de l’Hospici d’Olot del 15 de 
juliol al 2 d’agost. Es parlarà d’arquitectura amb Jaume 
Mayol, Sara de Giles o Smiljan Radic, però també de pai-
satge i medi ambient, amb Josep Maria Mallarach o fins 
i tot d’innovació creativa amb Ferran Adrià.

ELS MILLORS DE CROSSFIT

La plaça de braus d’Olot acollirà el cap de setmana del 
27 i el 28 de juliol la primera edició de la Prodivision Ga-
mes, final de la primera lliga catalana d’afiliats al crossfit. 
Els millors atletes del territori hi competiran en un es-
pectacle esportiu per no perdre’s aquest estiu.

ELS XERRICS, QUE NO HI FALTIN

L’última quinzena d’agost i el 3 de setembre pot ser un 
bon moment per fixar-se en com s’ho fan els Xerrics 
d’Olot per construir un castell humà i aprendre’n. La co-
lla castellera convida a participar activament dels assa-
jos de la pujada del pilar caminat de les Festes del Tura. 
Consulteu l’agenda per assistir-hi.

L’HOSPICI, UN ESPAI PER VIURE EN FAMÍLIA

L’Institut de Cultura d’Olot convida els olotins i les oloti-
nes que vulguin a passar una estona agradable al pati de 
l’Hospici, envoltat de cultura. A banda de relaxar-se, les 
famílies podran accedir a exposicions, activitats infantils 
i a una minibiblioteca.

Fotos: Martí Albesa, Xevi Moliner, Andreu Oliveras, Roger Ortiga
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La Vall de Bianya s’omple 
de música durant l’estiu

La música és l’autèntica protagonista de l’estiu a la Vall de 
Bianya. N’hi ha per a tots els gustos i durant tots els mesos 
de calor. Si un acte és esperat al municipi és, sens dubte, 
la Nit de Jazz a la Fresca, que el dissabte 31 celebrarà una 
nova edició, com ja és tradició, als paratges de Santa Mar-
garida a 2/4 de 10 de la nit. Música amb bona companyia 
a càrrec de grups de la comarca, la majoria d’ells, coneguts 
pels propis bianyencs i bianyenques assistents. Un altre 
dels plats forts de l’estiu a la Vall de Bianya serà la 2a edició 
de l’Ü del Bac, a la Vall del Bac, amb una vintena d’activitats 
entre les quals s’inclou música, cinema, literatura i molt 
més. Hi seran presents els ‘Déu n’hi duo’,  Rusó Sala i Mí-

riam Encinas, poe-
sia amb Rosa Pou 
o els membres 
d’Improversa, que 
ajuntaran glosa i 
rap. L’Ú del Bac es 
podrà veure cinc 
divendres: el 28 de 
juny, 12 i 26 de ju-
liol i 9 i 23 d’agost.

La Vall de Bianya 
acull, també, els 
actes de celebra-
ció de la Revetlla 
de Sant Joan, el 
23 de juny, amb 
l’arribada de la 
Flama del Canigó. 
A Sant Salvador 
de Bianya ho farà 
ben aviat, a les 11 
del matí, proce-

dent d’Arenys de Mar, mentre que a 2/4 de 5 de la tarda 
arribarà a l’Hostalnou, en un acte organitzat per Òmnium  
Garrotxa.

PER A TOTS ELS GUSTOS I EDATS

Una de les primeres activitats de l’estiu a Bianya es duu 
a terme a Llocalou. Divendres 5 de juliol, i a 2/4 de 10 de 
la nit, acull la sardinada popular i cantada d’havaneres. A 
Sant Andreu de Socarrats el dissabte 20 de juliol arriba la 
5a edició de la Festa del Segar i el Batre, una jornada de 8 
del matí a 2 del migdia que pretén posar en valor i recordar 
una feina tant important en aquest municipi. I d’una festa 
a un aplec, concretament el de la Sardana de la Garrotxa, 
que arriba el dia 27 de juliol a la Canya amb l’actuació de 

les cobles ‘La Bis-
bal jove’ i els 
‘Rossinyolets’.

El 15 d’agost arri-
ba a Sant Martí 
del Clot la festa 
major, amb mis-
sa solemne a 

l’església de Sant Martí, a 2/4 d’11 del matí. Uns dies més 
tard, el 30 d’agost, tindrà lloc una nova ballada de sarda-
nes, a les 10 de la nit a l’Hostalnou. I per tancar l’estiu es 
prepara el ‘Petit concert’, previst el 8 de setembre al Centre 
Cívic de l’Hostalnou, a càrrec dels alumnes de l’Escola Àn-
gels Casas, organitzat per la casa de colònies La Coromina.

La festa de San Fermín 
a La Canya és, també, 
una diada molt esti-
mada tan pels veïns 
de Sant Joan les Fonts 
com pels de la Vall de 
Bianya. És un acte que 
es va arrelant cada cop 
més en aquest nucli de 

població, aplegant centenars de persones - l’any passat, 
fins a 500 -. L’encierru tindrà lloc el 13 de juliol, des del 
carrer Antoni Moner fins a la plaça Nova. Organitzat pels 
Amics de Sant Fermín de La Canya, compta amb la pecu-
liaritat de ser pràcticament igual que els que duen a terme 
a Pamplona, amb la diferència que els braus no són de ve-
ritat. L’acte començarà ben aviat, a les 8 del matí, i s’allarga 
fins les 2 de la tarda del dia 13 de juliol. 

La música és l’autèntica 
protagonista de l’estiu 
a la Vall de Bianya. N’hi 
ha per a tots els gustos i 
durant tot l’estiu.

La festa de San 
Fermín de la Canya 
és, també, una 
diada molt estimada 
pels veïns
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Les activitats no paren a 
Sant Jaume de Llierca 

L'estiu de Sant Jaume de Llierca sempre és dels més so-
nats de la Garrotxa i la seva festa major acapara tota 
l’atenció. Ara bé, les activitats arrenquen molt abans amb 
la revetlla de Sant Joan, on s'espera l'arribada de la Fla-
ma del Canigó amb un sopar i ball amb el grup Xanadú. 
Els últims anys, a 
més, el poble viu 
el Festival Mean-
dre, un esdeve-
niment cultural 
organitzat per 
l'Associació de 
Teatre el Llumí 
que toca gairebé 
totes les vessants. 
El proper 29 de juny el municipi gaudirà de mostres 
fotogràfiques, música en directe, poesia, dansa o per-
cussió, a més de diversos tallers creatius, impulsats per 
noms com Manelic de Pera, Esther Roca, Queralt Aloy, 
Júlia Rubio, Azucena Momo, Karafa Diatta o el Ghetto-
blaster de pagès.

Sant Jaume de 
Llierca no s'atura 
amb el festival, i 
durant els dijous 
de juliol hi haurà 
diversos concerts 
d'estiu. A més, el 
dia 6 se celebra 
el Caminanit, una 
trobada veïnal per 
gaudir d'una nit a 
la fresca fent es-
port.

El que molts garrotxins esperen és la programació de 
la festa major, una de les més populars de la comarca. 
Enguany arrenca dijous 25 de juliol, amb una cercavila 
al matí amb la faràndula de Sant Jaume de Llierca. A la 
tarda hi haurà sardanes, concert i ball de festa major 
amb la Selvatana. El divendres 26 entre moltes activitats 
en destaca la Nit jove, amb Sra. Tomasa, Buhos i un DJ 
per allargar la nit. El dissabte 27 en destaca l'espectacle 
infantil de Micki Moco i el ball amb Pa d'Àngel, Bananna 
Beach i Pelukas. Diumenge 28 s’instal·la el supertobo-
gan d'aigua gegant al centre del poble, sumat a una fes-
ta holi i de l'escuma.

A l'agost, el municipi viurà el seu període més reposat 
però per tancar l'estiu es gaudirà d'una sardinada po-
pular acompanyada d'una cantada d'havaneres a càrrec 
del grup 'Cap de Creus' el divendres 30 d'agost.

ESTIU A SANT JAUME DE LLIERCA

Dijous 25 de juliol
11:30 Cercavila fins a l'església amb la Geganta Talena, 
Cabra d'Or, Anneta i en Jaumet. 
12:00 COBLA ROSSINYOLETS (Església Parroquial)
13:00 Cercavila amb la Geganta Talena, Cabra d'Or, 
Anneta i en Jaumet de l'església fins al Centre Cívic.
Sardana amb la Cobla Rossinyolets i VERMUT POPU-
LAR obert a tothom (Centre Cívic)
17:30 Sardanes amb ‘LA SELVATANA’ (Plaça Major)
18:30 a 22:00 Concert i Ball Amb ‘LA SELVATANA’
Després del Concert es proclamarà l'Hereu i la Pubilla 

Divendres 26 de juliol
16:30 Concurs Infantil de Dibuix (Centre Cívic)
17:00 Concurs de coques i pastissos (Centre Cívic)
Tot seguit berenar per tothom
18:00 Ball de la Geganta Talena, Cabra d’Or, Anneta i 
Jaumet (Centre Cívic)
12:00 NIT JOVE SRA. TOMASA BUHOS DJ'NÜR

Dissabte 27 de juliol
17:00 Espectacle Infantil a càrrec del PALLASSO MICKI 
MOCO I GLOBOFLÈXIA Tot seguit berenar saludable
19:30 Partit de Futbol “Blancs contra Vermells”
23:00 Nit de Sant Jaume (Plaça Major)
Ball amb PA ÀNGEL BANANNA BEACH PELUKAS

Diumenge 28 de juliol
TOBOGANT D'AIGUA GEGANT 
16:00 a 19:00 inflables pels més petits
18:00 Festa holi + festa escuma (Plaça Major)
18:00 Ball al centre cívic a càrrec de “cotton Club”

Dilluns 29 de juliol
Tornaboda (programa a part)

FESTA MAJOR
CAMINANIT
4A CAMINADA NOCTURNA I SOPAR

DISSABTE 6 DE JULIOL

SARDINADA POPULAR
HAVANERES A CÀRREC DE GRUP CAP DE CREUS
20:30 CENTRE CIVIC 

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS ACTES,
CONTACTEU AMB L’AJUNTAMENT DE 
SANT JAUME DE LLIERCA

DIVENDRES 30 D’AGOST

CONCERT D’ESTIU
AMB EL GRUP BAZAGA’S
22h CENTRE CÍVIC

DIJOUS 11 DE JULIOL

Sortida i arribada al centre cívic
20h CAMINANIT llarga 11 km
20.30 CAMINANIT curta 5,3 km

A l’arribada sopar a la fresca
Inscripcions: Adults 15€ · Infantil 6€ (fins 12 anys) 

Enviar e-mail amb nom, edat, adreça i tel a:
caminanit@gamil.com o esports@santjaumedellierca.cat

FINS A FINALS DE JULIOL  LA FESTA ESTÀ ASSEGURADA

Sant Jaume de Llierca 
no s'atura amb el 
festival, i durant 
els dijous de juliol 
hi haurà diversos 
concerts d'estiu
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Festa major de Dosquers 

La festa major del nucli de Dosquers, a finals de juliol, 
marca l’agenda de l’estiu a Maià de Montcal. Situat a la 
riba esquerra del riu Fluvià, Dosquers forma part del 
municipi des de 1969, any en què va deixar de ser in-
dependent. Els seus veïns en celebren la festa els dies 

27 i 28 de juliol, 
trobant-se en un 
sopar a la fresca i 
una nit de ball amb 
el conjunt Mario 
i Pilar. Diumenge 
es manté l’ofici 
solemne a l’esglé-
sia de Dosquers i 

s’ofereix vermut a tots el assistents. La jornada conti-
nua amb les sardanes de la cobla Vila de la Jonquera, se-
guida d’una de les tradicions de la festa, la trencadissa 
d’olles. A més, tant dissabte com diumenge, se sortegen 
entre tots els assistents un espatllot, una caixa de vi i 
dos sopars. 

Durant els mesos d’estiu, els maianencs es refresquen 
a la piscina del municipi, que també acull diverses acti-
vitats. El 13 de juliol s’hi viurà una vetllada que ens tras-
lladarà arran de mar tot i trobar-se al cor de la Garrotxa. 
Es tracta d’una cantada d’havaneres amb tots els ingre-
dients: les cançons del grup La Garota, un sopar popu-
lar a base de peix, a càrrec de Els Pescadors de Roses, i 
rom cremat per a tothom. 

Banyades nocturnes, cinema a la fresca, inflables o la 
caminada nocturna a Santa Magdalena són algunes de 
les activitats que conviden als veïns a gaudir de l’estiu a 
Maià de Montcal. 
 

A FINALS DE JULIOL A MAIÀ DE MONTCAL

La festa major del 
poble de Dosquers, a 
finals de juliol, marca 
l’agenda de l’estiu a 
Maià de Montcal

MAIÀ DE MONTCAL 

13 de juliol 
21h Cantada d’havaneres a la piscina 

FESTA MAJOR DE DOSQUERS 
27 i 28 de juliol

Activitats a l’aire lliure 
a Tortellà

Tortellà és un municipi molt actiu culturalment i les ga-
nes de gaudir de la fresca durant l'estiu fa que el poble 
incentivi la cultura. Així, a banda de les activitats de la 
piscina, l'Ajuntament també col·labora amb les entitats 
per aconseguir que els veïns es treguin de sobre la xafo-
gor d'aquests dies. Per exemple, el 4 d'agost es viurà una 
sardinada popular al Casino, amenitzada pel grup d'ha-
vaneres Les Anxovetes, que portarà els aires mariners 
fins a la Vall del Llierca. Però el més destacat és la festa 
major. Del 14 al 16 d'agost Tortellà es vesteix de gala. 
Entre les moltes activitats 
que es programen ressal-
ta la música. Tot arrenca 
amb la Festa Jove, el di-
mecres 14, amb els grups 
Relat i Koers i un DJ que 
allargarà la festa. El 15 les 
sardanes de la Bisbal Jove 
sonaran durant tot el dia. A la nit La Betty Orquestra farà 
ballar a tothom i un DJ tornarà a acompanyar els que 
tinguin més ganes de gresca. El divendres 16 al Casino es 
farà un espectacle teatral tribut a un gran artista amb 'Lo 
Mejor de Pepe Rubianes'. La festa clourà amb la música 
de The Pardo's Cats i el DJ, que no pot faltar.

UN POBLE AMB UN ESTIU MOLT ACTIU

Piscina, sardinada 
popular amb 
havaneres, festa 
jove,  espectacle 
teatral i molt més!



El Festival d’Estiu de la Garrotxa proposa prop d’una 
desena de concerts tots els dissabtes de juliol i agost.

Un any més, i ja en van quatre, el Planestiueja’t propo-
sa combinar música, natura i gastronomia a les Planes 
d’Hostoles. Per a aquest estiu s’han programat prop 
d’una desena d’actuacions, amb propostes ben diver-
ses que tenen en compte els diferents públics i estils i 
amb un denominador comú, la qualitat. 

La quarta edició arriba amb noms destacats i amb una 
forta presència de dones. És el cas del trio The Sey Sis-
ters o les cantants Beth i Judith Neddermann. No hi 
falten tampoc les propostes per al públic familiar com 
l’espectacle El Rey León i la Festa Familiar, l’esdeveni-
ment solidari d’aquest 2019, i els concerts de El Pot Pe-
tit i Reggae per Xics.

Més enllà de la 
música el Planes-
tiueja’t proposa 
que cada dissab-
te dels mesos de 
juliol i agost es 
pugui gaudir d’un 
concert en indrets 
pintorescos del 
municipi combi-

nant-ho amb bona gastronomia, fent que l’experiència 
sigui única. Enguany les actuacions es faran en fins a 
set localitzacions diferents. 

Un estiu més, al Planestiueja’t la combinació de bona 
música, natura, tranquil·litat i gastronomia estan més 
que assegurades.
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EL REY LEÓN - TRIBUT
the sey sisters

GIORQUESTRA
BETH

EL POT PETIT
THE PENGUINS
QUIMI POQUIMI PORTET

JUDIT NEDDERMANN
DANI NEL·LO

ENTRADES JA 
A LA VENDA!

www.planestiuejat.cat

JULIOL - AGOST

Viu les Planes d'Hostoles 
amb el Planestiueja't
MÚSICA, NATURA I GASTRONOMIA AL FESTIVAL D'ESTIU

El Festival d’Estiu 
de la Garrotxa 
proposa prop d’una 
desena de concerts 
tots els dissabtes de 
juliol i agost

 

DEMOSTRA QUE
TENS TALENT!

És molt fàcil, només cal
que omplis el formulari

que trobaràs al web
 www.olot.tv

ENCARA TENS TEMPS PER
 INSCRIURE’T A LA TERCERA

EDICIÓ DE ‘TALENT VOLcànic’

www.olot.tv
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Sí a rebre les news del dia de
la Garrotxa en un fly

garrotxa

Es
ca
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‘m
Festival solidari Actuacions

Enguany el Planestiueja’t torna a col·laborar amb la Fun-
dació Albert Bosch, que, juntament amb la col·laboració 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, dedica els 
seus esforços a la investigació de malalties infantils. En 

aquest cas 
s’hi destinarà 
tota la recap-
tació obtin-
guda amb 
la Festa Fa-
miliar del 10 
d’agost. S’han 
p r o g r a m a t 
dos concerts, 
un al matí i 
l’altre a la tar-
da, que ani-
ran a càrrec 
de dos grups 

d’animació familiar ben coneguts, El Pot Petit i Reggae 
per Xics. A banda, hi haurà activitats durant tot el dia, 
amb castells inflables, tallers, tir amb arc o tirolina per 
gaudir amb tota la família. Tot plegat es farà a l’àrea de 
pícnic La Parada del Jonquer, una de les noves localitza-
cions d’aquest 2019.

L’any passat amb el concert d’Andrea Motis es van reco-
llir 5.898 euros que al gener es van lliurar a l’Hospial Vall 
d’Hebron de Barcelona. 

Venda d’entrades
Les entrades per al festival es van posar a la venda a finals 
de març, quan es va donar a conèixer la programació. 
Es poden adquirir a través de la pàgina web del festival,  
www.planestiuejat.cat, o presencialment a l’Ajuntament 
de les Planes d’Hostoles. Els preus varien en funció del 
concert, entre els 10 i els 15 euros en les entrades anti-
cipades i entre els 12 i els 18 euros per a les entrades a 
taquilla. El concert de The Sey Sisters és gratuït. 

L’Orquestra Simfònica de Girona proposa un viatge a través de 
les bandes sonores més famoses de la història. 

EL REY LEÓN
Tribut

EL POT PETIT
Festa familiar

THE 
PENGUINS
Reggae per xics

DANI NEL·LO

BETH QUIMI 
PORTET

JUDIT
NEDDERMANN

THE
SEY SISTERS

GIOrquestra
Música de cine

De Simba a Kiara, de la Companyia Onbeat, és una versió lliure 
de la història del Rei Lleó inspirada en el musical que es pot 
veure a Mardid. 

Aquest trio femení convida a viure un viatge musical des del 
gospel fins a la música africana passant pel soul. Actualment la 
formació està presentant el seu segon treball, ‘Rise’, una crida 
a la revolució personal i l’acceptació personal i col·lectiva.

6 de juliol · 22h
Torre dels Til·lers

10 d'agost · 12h
Àrea de Picnic La 
Parada del Jonquer

10 d'agost · 18h
Àrea de Picnic La 
Parada del Jonquer

31 d'agost · 22.30
Mas el Siubès

3 d'agost · 22h
Mas Vedruna

17 d'agost · 22h
Hotel Can Garay

24 d'agost · 22h
Hotel Can Garay

13 de juliol · 22h
Plaça nova

20 de juliol · 22.30
Restaurant 
la Curenya

‘Família’ és el seu darrer treball, ple de cançons personals, 
emotives i madures que suposen un pas ferm i endavant en la 
seva carrera. 

Concert-espectacle amb un recull dels millors temes dels seus 
treballs, amb vuit músics dalt l’escenari, titelles i teatre per gaudir 
en família. 

La formació estrena el nou espectacle ‘Ballant damunt la lluna’, 
amb una nova aventura que farà viatjar al públic més enllà de les 
estrelles amb ritmes jamaicans. 

El projecte neix de la trobada entre Dani Nel·lo i els anomenats 
Saxofonistes Salvatges. El músic recull la veu dels saxofonistes que 
van iniciar i continuar aquest llenguatge visceral. En aquest darrer 
treball versiona temes d’alguns dels seus herois musicals.

Sensibilitat, ironia i una veu pròpia que sona com mai en el seu 
darrer treball, el desè de la seva carrera en solitari. Rock’n’Roll que en 
directe es transforma en una festa major personal i intransferible.

‘Nua’ és el tercer disc de la cantant. Nedderman es despulla 
musicalment, explorant el pas a l’etapa adulta tot mirant i integrant 
la infància. El treball mira enfora i porta l’espectador fins a l’emoció 
més íntima i fins a la reflexió més ampla del món on vivim.  



Nova, on a les 9 del vespre s’hi celebrarà el sopar popular. 
Es cuinaran tres mitges canals de porc i, a continuació, hi 
haurà un concert de versions. 

Diumenge serà el dia solemne. A les 6 de la tarda torna-
ran les sardanes amb la Cobla Rossinyolets i el ball dels 
Gegants i Capgrossos per acomiadar la festa. A continua-
ció, serà el torn de la carbassonada i la cantada d’havane-
res amb rom cremat per acabar la festa.
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La festa major de 
Les Planes d'Hostoles

Les Planes d’Hos-
toles acollirà del 
25 al 28 de juliol la 
festa de Sant Jau-
me, que enguany 
comptarà amb di-
verses novetats. 

La jornada començarà dijous amb una missa a les 11 del 
matí i l’actuació de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove. 

A la tarda, a 2/4 de 7, es farà el ball de Gegants i Capgros-
sos a la Plaça Nova. 

Una de les novetats més destacades serà dissabte, quan 
s’instal·larà un tobogan d’aigua de grans dimensions al 
carrer dels Remences, una activitat oberta a tothom que 
hi vulgui participar amb l’únic requisit de portar banya-
dor, tovallola i flotador. 

Tot seguit el grup local M.E.L tocarà de forma itinerant pel 
poble, des de la plaça Tomàs Franch fins a la Plaça 

ARRIBA A FINALS DE JULIOL

Un tobogan gegant i 
el concert de M.E.L, 
les novetats més 
destacades

En col·laboració amb els consells comarcals i els ajuntaments gironins

Per la vostra tranquil·litat
i seguretat

Servei local de
Teleassistència

Demana'l al teu 

ajuntament!
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Per la vostra 
tranquil·litat
i seguretat

En col·laboració amb els consells comarcals i els ajuntaments gironins

Servei local de
Teleassistència

Demana'l al teu 

ajuntament!

www.dipsalut.cat/teleassistencia  
#teleassistenciagi
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A Castellfollit de la Roca
arriba l'estiu amb força

Castellfollit de la Roca arriba a l'estiu amb força, amb 
ganes de passar-ho d'allò més bé a la fresca i amb acti-
vitats per a totes les edats. El poble obre aquest perío-
de de l'any el 28 de juny amb el Liceu a la Fresca, una 
proposta que impulsa la institució barcelonina per obrir 
l'òpera a tots els públics fent-la més accessible, amb l'es-
pectacle 'Tosca'. A partir d’aquesta data pràcticament 
cada setmana Castellfollit de la Roca ofereix activitats; 
el 5 de juliol s'estrena el Rock&Beer, un tast de cerve-
ses a l'aire lliure, al cor del Barri Vell. Compta amb la 
col·laboració de l'empresa castellfollitenca de cerveses 
artesanes Poch's i serà amenitzat amb la música rockera 
de PDP Experience. 
El dia 12 de juliol arribarà el torn del cinema a la fresca, 
gràcies a una col·laboració entre el consistori i el Cerdan-
ya Film Festival, que portarà al municipi curts d'animació 
infantil i altres propostes per a un públic més adult. 

Les sardanes no poden faltar a les nits d'estiu del poble. 
El 19 de juliol els veïns gaudiran i ballaran amb l’audició 
de la cobla Arbucienca, a la plaça Major. El dia 26 de ju-
liol es preveu una de les activitats més importants: Cas-
tellfollit de la Roca viurà un espectacle infantil únic, amb 
bombolles de sabó, on grans i petits gaudiran d'una 
experiència fantàstica gràcies a un taller interactiu; des-
prés, arrencarà una cercavila remullada per refrescar-se 
de la calor i la jornada acabarà amb una banyada noc-
turna a la piscina municipal. 

Els Concerts d'Agost de Caste-
llfollit de la Roca ja s'han con-
vertit en una de les tradicions 
de les nits d'estiu a la comarca. 
Des de fa quatre anys el muni-
cipi aposta per organitzar con-
certs de música de qualitat els 
dijous i tots han de tenir un factor en comú: els grups 
han de ser garrotxins. El consistori va apostar per a 
aquesta fórmula per demostrar al públic el nivell de 
la creació local a més de contribuir en la seva difusió. 
Gràcies a aquesta iniciativa per Castellfollit de la Roca 
han passat músics i grups com Paula Arbós, Agnès & 
The Pèpits, La Marta Rius, Trujazz, o Meandre, entre 
d’altres. Enguany els participants són conjunts que ja 
havien tocat al poble anteriorment i que repeteixen da-
vant la bona resposta de les seves actuacions. El primer 

és Pascal Trio, el 
conjunt format pel 
contrabaixista olotí 
Miquel Pascal i que 
tocarà acompanyat 
del guitarrista pre-
senc Ferran Masse-
gú i el bateria Pau 
Oliver. El seu jazz 
omplirà la Plaça 
Major del municipi, 
el dijous 1 d'agost 
a les 10 de la nit. 

AMB ACTIVITATS PER A TOTES LES EDATS

28 de juny
22h Liceu a la Fresca; Tosca
Plaça Major

5 de juliol
21h Rock&Beer - Tast de cerveses i concert 
de PDP Experience. 
Plaça dels Gegants

12 de juliol
20h Cinema a la fresca - Curtmetratges 
infantils del Cerdanya Film Festival
Plaça Major

12 de juliol
22.30 Cinema a la fresca - Curtmetratges 
per a adults del Cerdanya Film Festival
Plaça Major

19 de juliol
22h Sardanes amb la cobla Arbucienca
Plaça Major

26 de juliol
20h Tots a jugar! Espectacle de bombolles 
de sabó + cercavila remullada + jocs infantils 
+ banyada nocturna
Plaça Catalunya i Piscina Municipal

1 d’agost
22h Concert Pascal Trio
Plaça Major

9 d’agost
20h Activitat infantil
A determinar

22 d’agost
22h Concert Jessica Mellado
Plaça Major

29 d’agost
22h Concert Joan Bramon
Església Vella

AGENDA

Els dijous s'han 
programat 
concerts de 
música de 
qualitat

També repetirà l’olotina Jessica Mellado, el dijous 22 
d'agost, també a les 10 de la nit. La cantant i composi-
tora portarà de nou el seu pop-rock rumbero a la ma-
teixa plaça Major amb versions però també amb temes 
propis de la cantant. Per acabar, l'eclèctic Joan Bramon 
traslladarà de nou la seva proposta intimista de l'Ho-
me del Principi el dijous 29 d'agost, a les 10 de la nit, a 
l'Església Vella, una forma especial de trencar amb la 
rutina que s'apropa de nou al final de l'estiu. 
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La Vall més musical

L'Associació Musical de la Vall d'en Bas ho sap molt bé 
i cada any organitza els Concerts d'Estiu, un cicle que 
durant el mes de juliol reparteix actuacions pel diferents 
nuclis del municipi. Enguany el cartell ofereix sis propos-
tes eclèctiques amb el denominador comú de la qualitat. 

La primera parada d'aquesta novena edició serà la plaça 
de Sant Privat d'en Bas, el 12 de juliol, amb una nit de 
jazz amb un dels millors saxofonistes de l'estat, Gorka 
Benítez, que actuarà en format trio acompanyat del gui-
tarrista Dani Pérez i David Xirgu a la bateria. 
 
L'endemà l'indret més emblemàtic dels Hostalets d'en 
Bas, el carrer Teixeda, es convertirà en Nova Orleans de 
la mà dels veterans Dumpy Lobsters, un quartet de jazz 
clàssic que divertirà petits i grans. 

I tornant a la tradició popular catalana, el divendres 19 
de juliol serà el torn de Randellaires. El grup del Ripollès 
que treballa en la recuperació i divulgació cançons i dan-
ses del cançoner tradicional de la comarca veïna. 

Un altre dels escenaris dels Concerts d'Estiu de la Vall 
d'en Bas és l'auditori de Can Trona. El dissabte 20 de 
juliol hi actuaran Anna Urpina i Eva del Campo, al violí i 
al clavicèmbal respectivament, proposant un viatge pels 
sons barrocs de segle XVII. 

El darrer cap de setmana musical l'obrirà el cèlebre com-
positor Jordi Batiste, considerat un dels pares del pop-
rock en català. El divendres 26 de juliol, a l’era de Can 
Bielic de Sant Esteve d'en Bas, presentarà el seu darrer 
treball 'La lluna en el fang'. 

Una proposta local tancarà el cicle d'aquest 2019. Serà 
Dani López Quartet, liderat pel jove músic garrotxí. Ac-
tuarà el dissabte 27 a Can Trona.   
Tots els concerts començaran a les 10 de la nit, i les entra-
des per assistir-hi es poden adquirir a un preu de 8 euros. 

LA MÚSICA ÉS UN ELEMENT QUE NO POT FALTAR 
EN LES NITS D'ESTIU

LA VALL BULL A L'ESTIU 

Durant aquests mesos a la vall també s'han previst mol-
tes altres propostes per a tots els públics, com ara el 
cinema a la fresca. Se'n faran dues projeccions: Una el 6 
de juliol al Parc de les Oques de Sant Privat, amb la pel·lí-
cula de Pixar 'Los Increíbles 2' i, l'altra, el 10 d'agost, a la 
plaça Major de Sant Esteve d’en Bas. Es projectarà la cin-
ta espanyola 'Campeones', reconeguda als Premis Goya. 

El Centre de Cultura i Natura de Can Trona també con-
tinua com a espai de referència pel que fa a activitats 
estiuenques. El divendres 5 de juliol s'hi projectarà ‘Vin-
dran temps millors’, el documental del mes. 

El següent dijous, dia 11 de juliol, s'inaugurarà l'expo-
sició ‘Patufet, on ets? Aureli Capmany (1868-1954)’, ba-
sat en les tradicions i cultura popular catalana i amb la 
col·laboració d'Ésdansa. 

També hi haurà temps per a l'esport, amb la tercera edi-
ció del torneig Volei Vall, al pavelló de Sant Esteve d'en 
Bas, el dissabte 27 de juliol.  

L'activitat continuarà al setembre, un mes en què es 
celebren nombrosos aplecs per acabar d'aprofitar el 
bon temps. El primer serà el de Santa Magdalena, el 21 
d'agost. El seguiran el de les Olletes i el de Sant Simplici, 
l'1 de setembre; Sant Quintí, el 22, i Sant Miquel de Fal-
gars, l'últim diumenge de mes. 

ÉS FESTA MAJOR A LA VALL D'EN BAS 

La majoria de municipis que formen la Vall d'en Bas ce-
lebren la seva festa major durant els mesos d'estiu. Mis-
ses, campionats, àpats populars, espectacles, concerts i 
tradicions conformen una àmplia programació que les 
ha fet emblemàtiques. 

La primera és la de Joanetes, que arrencarà el 13 de ju-
liol i s'allargarà fins el cap de setmana del 19 al 21. Entre 
les nombroses activitats destaca l'Espinada, el primer 
dissabte de festa major. Com és conegut, Joanetes orga-
nitza un àpat a base d'ossos d'espinada a la brasa a les 
dotze de la nit. 

Divendres 5 de juliol 

20h Documental del mes 
'Vindran temps millors'
Can Trona 

Dissabte 6 de juliol

22h CINEMA A LA FRESCA 
'Los Increibles 2’
Parc Oques Sant Privat

Dijous 11 de juliol 

19h Inauguració de l'exposició 
'Patufet on ets?' Can Trona

Dissabte 27 de juliol

3r Torneig 'Volei Vall'
Pavelló

Dissabte 10 d’agost 

22h CINEMA A LA FRESCA
‘Campeones’
Plaça Major de Sant Esteve

AGENDA
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Regala viatges
Viatges amb grup i guia acompanyant

LOW COST A LA COSTA DEL SOL
Del 10 al 15 de novembre
PREU: 399 €

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

comercial@sacrest.com

BAVIERA I TIROL
Del 10 al 17 de juliol    
PREU: 1.290 €

LLACS D’ITÀLIA
Del 23 al 29 de setembre
PREU: 1.120 €

RELAX I SPA A MARINA D’OR
Del 30 de setembre al 4 d’octubre
PREU: 320 €

FIRA DEL MARISC A GALÍCIA
Del 6 al 12 d’octubre  
PREU: 499 €

LOW COST ASTURIES I RIBADEO
Del 23 al 28 d’octubre
PREU: 399 €

TREN DELS LLACS
26 i 27 d’octubre
PREU: 220€

ANDORRA I CALDEA
Del 4 al 6 de novembre
PREU: 325 €

DUBAI I EMIRATS ÀRABS
Del 7 al 14 de setembre
PREU: 1.995 €

ALSÀCIA VERDA
Del 14 al 19 setembre
PREU: 950 €

SAGRADA FAMILIA I M.N.A.C
Barcelona
28 de setembre
PREU: 95 €

ALSÀCIA I MERCATS DE NADAL
Del 4 al 8 de desembre
PREU: 715 €

El nucli de la Pin-
ya celebrarà la 
seva el primer 
cap de setmana 
d'agost, del 2 al 
4, amb activi-
tats per a petits i 
grans.

La segueix la dels 
Hostalets, que 
començarà el cap 
de setmana del 9 

a l'11 d'agost i acabarà passat Santa Maria, el dia 16. En 
un programa ple de propostes per gaudir en família no 
hi falta la Gran Gimcana Rural, un conjunt de reptes per 
posar a prova l'equilibri, la velocitat i el treball en equip. 

Els dies 10, 14 i 15 d’agost serà el torn de Puigpardines i, 
el cap de setmana següent, la de Sant Privat. Per la festa 
el grup de teatre local puja a l'escenari per estrenar una 
nova obra. El diumenge a la tarda es posa el punt i final a 
la festivitat amb el ball de Sant Isidre, una dansa tradicio-
nal d'origen agrari per demanar una bona collita. 

Del  23 al 25 d'agost estan de festa els veïns del Mallol. La 
bruixa Estruga Maigarda, de la faràndula del poble, surt a 
ballar acompanyada de la txaranga. 

El calendari festiu de la Vall acaba a mitjans de setembre, 
amb la Festa Major de Sant Esteve.  

I no ens oblidem que les festes es gaudeixen també de 
nit, amb DJs i concerts als diferents nuclis. Perquè tots els 
garrotxins puguin desplaçar-s'hi amb facilitat s'habilita un 
servei d'autocar gratuït des d'Olot.  

JOANETES
LA PINYA
HOSTALETS D'EN BAS
PUIGPARDINES
SANT PRIVAT D'EN BAS
EL MALLOL
SANT ESTEVE D'EN BAS
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OLOT MOTOR
Ctra. Santa Coloma, s/n - Les Preses (Olot) - 17178 - Tel. 972 261 608
www.olotmotor.com

DES DE 18.500€*
NISSAN QASHQAI

I ARA AMB ASSISTENT 
DE CONDUCCIÓ ProPILOT. TECNOLOGIA QUE ET MOU.

ETIQUETA
EN TOTA LA GAMMA 

*PVP recomanat a la Península i Balears 18.500€. Inclou PFF, transport, Nissan Assistance, descompte promocional, IVA i IEDMT que, per al 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 Visia 1.3 DIG-T 103 KW (140 CV) 
Manual que financen amb 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 30/06/2019. Per a més información consulti a https://www.nissan.es/

Consum mixt WLTP: 6,8 l/100 km. (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emissions de CO2 WLTP: 154 g/km. (NEDC-BT: 121 g/km).

NMS18026 OLOT MOTOR QQ TACT 210x297+4.indd   1 12/6/19   11:50

L'Aplec de la Sardana
i la festa petita

L’Aplec de la Sardana i la festa petita, les activitats més 
destacades aquest estiu a Sant Feliu de Pallerols
Música tradicional, balls i homenatges a la gent gran en-
tre la programació

Sant Feliu de Pa-
llerols és un dels 
primers municipis 
de la Garrotxa a 
celebrar la festa 
major, una festi-
vitat reconeguda 
pel seu tradicional 
ball dels cavallets, 

gegants i la mulassa i declarada Festa Patrimonial d’In-
terès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Després 
de la festa major, que té lloc a principis de juny, és el 
torn de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, on el 
municipi organitza una vetllada per a tots els pescallu-
nes a la Sala Ca les Hermanes. Serà a partir de les 7 del 
vespre amb un berenar i música per ballar durant la nit 
més curta de l’any. 

Un cop passada la revetlla l’activitat més destacada es 
farà el diumenge 28 de juliol amb l’Aplec de la Sardana. 
Hi participaran les cobles Ciutat de Girona, la Jovenívola 
de Sabadell i la Principal d’Olot. Serà a partir de 2/4 d’11 
del matí fins a 2/4 de 5 de la tarda quan els paratges 
dels Arbres d’en Casals acolliran la trobada de cobles 
d’aquest estiu al municipi. Per acabar la jornada també 
s’ha organitzat un concurs de colles improvisades i un 
dinar de germanor de la que serà la 21a edició de l’Aplec 
de la Sardana de Sant Feliu de Pallerols, una data im-
portant al calendari de les activitats d’estiu del municipi. 

Per continuar amb les celebracions, on la música tradi-
cional n’és la protagonista, el primer dia d’agost torna 

ACTIVITATS DESTACADES D'AQUEST ESTIU 
A SANT FELIU DE PALLEROLS

a ser una data clau, amb la festa petita, on s’homenat-
ja a la gent gran de Sant Feliu. Durant el matí té lloc la 
trobada dels homenatjats que desfilen cap a l’església 
acompanyats de la cobla La Principal d’Olot i la jornada 
segueix amb un dinar de germanor. A la tarda hi tindrà 
lloc l’audició de sardanes a càrrec de la mateixa cobla i 
el ball de la mulassa seguit dels cavallets petits i gegants. Sant Feliu de Pallerols 

és un dels primers 
municipis de la 
Garrotxa a celebrar la 
festa major
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Polígon Industrial Els Morrals
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La ruta de les 
Roques Encantades

Explica la llegenda que el dimoni es va establir durant un 
temps a la part alta de la serra del Collsacabra. Quan s’avo-
rria, buscava entreteniment llançant les roques muntan-
ya avall. L’entremaliadura causava grans destrosses a les 
teulades dels veïns de Sant Feliu de Pallerols. Cansats, els 
vilatans van encomanar-se al cel, que va enviar un àngel 
per trobar-hi una solució. L’ésser celestial va encadenar 
les roques tant fort a la muntanya que el Dimoni ja no les 
va poder moure més. Contrariat, va abandonar la mun-
tanya i va deixar de molestar els vilatans.

Els geòlegs busquen una explicació més pràctica a les ro-
ques gegantines que hom pot trobar al capdamunt del 
camí si parteix del Santuari de la Salut de Sant Feliu de 
Pallerols o des del Coll de Condreu. Sembla ser que te-
nen una antiguitat de milions d’anys i es van originar al 
mar. Estan formades per sorres fonamentades que van 
ser transportades i dipositades per un antic mar d’aigües 
molt tranquil·les. L’aigua que va circular per les esquer-
des en va partir els blocs. La llegenda del Dimoni coin-
cideix amb uns terratrèmols que van tenir lloc entre els 
segles XIV i XV, que haurien provocat l’esllavissament de 
les roques. Sigui com sigui, les espectaculars figures tes-

UNA EXCURSIÓ PER FER AMB TOTA LA FAMÍLIA

timonis del pas del temps ofereixen avui dia un paisatge 
curiós i màgic digne de veure i d’anar a trobar.

La ruta de les Roques Encantades és un recorregut molt 
ben indicat que es pot iniciar des del Santuari de la Sa-
lut de Sant Feliu de Pallerols, darrere l’hostatgeria, i no té 
pèrdua seguint la senyalització i les marques grogues que 
indiquen el camí. El sender ressegueix fagedes i prats que 
porten fins al bosc de les Roques Encantades. Les suaus 
pendents i la durada del recorregut – dues hores després 
d’anar i tornar per als més ràpids, tres per qui li agrada 
prendre-s’ho amb calma -, fan de la ruta una excursió 
ideal per fer amb els més menuts. Les formes i la dispo-
sició de les Roques Encantades constitueixen un parc de 
jocs en sí mateix. A les proximitats, hom pot entretenir-se 
a conèixer les llegendes sobre éssers mítics que habiten 
els boscos explicades en uns plafons explicatius.

També paga la pena aturar-se al Santuari de la Salut 
abans o després de fer la ruta. El seu mirador, a més de 
mil metres d’altitud, ofereix unes impressionants vistes 
de la Garrotxa, el golf de Roses i el Canigó, on s’origina la 
flama amb què iniciem l’època estival.



VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

SANTA PAU

Estiu 2019 44V

VIU 
L’ESTIU A 
SANTA 
PAU

Festa major de Santa Pau, 
una cita obligada

Activitats diverses anima-
ran el municipi i els seus 
veïns durant cinc dies

Són cinc els dies que Santa 
Pau celebra la seva festa 
major amb diverses acti-
vitats per a petits i grans. 

Del 14 al 18 d’agost, els garrotxins tenen una cita a l’em-
blemàtica vila medieval de la comarca, situada entre 
Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
i les serralades de Sant Julià del Mont i Santa Maria de 
Finestres. 

El municipi començarà la festivitat d’enguany amb un so-
par popular, el dimecres 14 d’agost, per tal de reunir a 
tots els santapauencs i celebrar l’inici de la festa major. 
El dia següent, dijous, tindrà lloc l’esperat playback, on 
els participants hauran de demostrar les seves dots in-
terpretatives davant el públic. Divendres serà el dia del 
Ball Pla i la proclamació de l’Hereu i la Pubilla d’aquest 
any, i dissabte, tindrà lloc el berenar popular als prats 
dels Arcs. Per acabar la festivitat diumenge el municipi 
acomiadarà la festa major amb diverses competicions 
esportives d’escacs i futbol, a més d’una cercavila infantil. 

ACTIVITATS DIVERSES ANIMARAN EL 
MUNICIPI I ELS SEUS VEÏNS

AGENDA

Cinc dies 
d'activitats per a
petits i grans del 
14 al 18 d'agost

14 agost
21h Sopar popular

15 agost
Playback

16 agost
Ball Pla i Proclamació de l’Hereu i la Pubilla de 
Santa Pau 2019

17 agost
Berenar popular, Prats dels Arcs

18 agost
Competicions esportives d’escacs i futbol

18 agost
Cercavila infantil



La festa major de Mieres d’aquest any 
se celebrarà del divendres 23 d’agost 
al dilluns 26. Abans, però, el municipi 
no deixarà de celebrar el bon temps 
i l’arribada de l’estiu amb algunes 
activitats prèvies. El 27 de juliol, per 
exemple, tindrà lloc un sopar al sector 
del pavelló esportiu i, el 10 d’agost, ci-
nema a la fresca a la Plaça Major.

El tret de sortida de la festa major 
d’aquest any el donarà la quarta Nit 
de Playback, el divendres 23 d’agost, 
i seguirà dissabte amb una bicicletada 
a les 10 del matí, un vermut amb acti-
vitats familiars i el mercat d’artesans, 
a partir de les 4 de la tarda a la Plaça 
Major. A la nit se celebrarà el sopar 
popular i el concert del grup Blackiss. 
La festa seguirà diumenge amb les 
sardanes a càrrec de la cobla ‘Els Ros-
sinyolets’ i el concert de Placica. Mie-
res acomiadarà la festa major amb un 
espectacle familiar i una xocolatada 
per a tothom. 
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Santa Pau viu l'estiu Mieres viu l'estiu

Tot i que la festa major 
és un dels esdeveniments 
més coneguts durant l’es-
tiu de Santa Pau, el mu-
nicipi no vol deixar de ce-
lebrar l’arribada del bon 

temps amb activitats diverses de juny a setembre. Di-
vendres 28 de juny tindrà lloc la retransmissió de l’òpera 
Tosca des del Gran Teatre del Liceu a la placeta dels Valls 
a les 10 de la nit, activitat que l’Ajuntament ha decidit no-
menar ‘Liceu a la fresca’. Els amants de l’òpera i la músi-
ca clàssica no poden deixar escapar aquesta oportunitat 
per gaudir del concert a l’aire lliure, esdeveniment que 
enllaçarà amb el IV Festival de Música als Masos, dissab-
te 29 i diumenge 30 de juny, amb música de Mozart i 
Brahms al Mas Pratdevall del municipi. 

Durant el mes 
de juliol Santa 
Pau continuarà 
els actes es-
tiuencs amb 
més música i 
actuacions en 
directe. La fes-
ta de Can Blanc 
i Can Jofre tin-
drà lloc al Cen-
tre Cívic. Serà 
dissabte 6 de 
juliol, amb les 

versions del grup Majesty Band, que interpretarà les mí-
tiques cançons d’artistes reconeguts internacionalment 
com Elvis Presley, els Beatles i Freddie Mercury, entre 
d’altres. 

Després de la festa major d’agost, i per acomiadar l’es-
tiu, diumenge 1 de setembre se celebrarà l’aplec de Santa 
Maria dels Arcs, l’última de les activitats del període estival 
on es duran a terme diversos actes als peus del santuari. 

AMB LA FESTA MAJOR I ACTIVITATS AL CARRER AMB MÚSICA I ACTIVITATS FAMILIARS

Activitats molt 
diverses de 
juny a setembre

Sopars, cinema a la fresca 
i l'esperada festa major
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Bestiar de Sales de Llierca
tira del carro a l’estiu

Música a Sant Ferriol

Tot i ser un dels municipis més petits de la Garrotxa, 
Sales de Llierca es mostra molt actiu durant l'estiu grà-
cies a la seva entitat, Bestiar de Sales. Els esdeveniments 
arriben ben aviat per obrir el poble a la resta de la co-
marca, amb una programació de nivell.

El 17 de juliol es gaudirà de l'inici dels concerts d'estiu 
amb Aixopluc i Clara Peya, guanyadora del Premi Nacio-
nal de Cultura aquest mateix 2019. Més tard arribarà a 
Sales el pop-soul de la cantautora Sara Terraza, el 24 de 
juliol. El torn del jazz serà el 3 d'agost amb la Boston 
Youth Jazz Orchestra, una big band que meravellarà per 
la seva tècnica. La cloenda de les activitats d’estiu tindrà 
lloc els dies 30 i 31 d'agost, primer amb teatre del Centre 
Moral i Cultural del Poblenou de Barcelona, i, després, 
amb un concert de Reisal Music. Sempre hi haurà servei 
de bar amb còctels i cerveses artesanes, i els dies 17 i 24 
de juliol les foodtrucks ocuparan el municipi per servir 
menjar per a tothom. Sales de Llierca té tot un ampli 
ventall de propostes per gaudir amb tots els sentits d'un 
estiu ben especial.

EL SANTUARI DE SANT FERRIOL ACULL UNA NIT 

D'HAVANERES

Tot i ser un municipi molt gran en extensió Sant Ferriol 
està format per petits nuclis de població molt dissemi-
nats, on a l’estiu també regna la tranquil·litat. L’activitat 
més destacable d’aquest petit poble de l’oest de la Ga-
rrotxa té lloc al juliol al santuari de Sant Ferriol. Es tracta 
d’una cantada d’havaneres, amb les cançons marineres 
del grup les Veus de Parlavà com a protagonistes. La 
vetllada està organitzada per l’associació Amics de Sant 
Ferriol amb el suport de l’ajuntament i va precedida d’un 
sopar popular. 

SALES DE LLIERCA ACOLLIRÀ DIVERSES ACTIVITATS

Un antic lloc de peregrinació 

Situat dins el veïnat de Fornells, el santuari que dóna 
nom al municipi de Sant Ferriol està protegit com 
a Bé Cultural d’Interès Local. Documentat des de 
1495, es creu que el primer temple es va aixecar el 
segle XII, tot i ser d’estil gòtic. L’església, antic punt de 
peregrinació, ha passat per diverses modificacions i 
processos de restauració. Actualment, l’espai compta 
amb una zona d’esbarjo i es manté com un indret 
privilegiat des d’on contemplar l’Alta Garrotxa i 
gaudir d’un dia en família. 
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La nit del patrimoni 
musical de Riudaura

L'estiu a Riudaura és sinònim de tradició popular. Dues 
nits a l'any, les de l'últim cap de setmana de juliol, les to-
nades pròpies del cançoner del municipi tornen a sonar 
a la plaça del Gambeto. Això passa en motiu del festival 
D'aquí estant veig una estrella, un projecte impulsat des 
de l'Ajuntament de Riudaura i de la mà del grup de Re-
cerca Folklòrica de la Garrotxa, que enguany arriba a la 
14a edició. 

Quina millor manera 
de començar aquesta 
trobada que al voltant 
d'una taula? El diven-
dres 26 de juliol la plaça 
acollirà el Sopar de Can-
tadors, seguit del con-
cert de Josep Gimeno 
Botifarra, cantautor tradicional valencià, i Miquel Gil, 
fundador del grup de folk Al Tall, que presentaran als 
riudarencs la seva proposta 'NUS'. 

El concert més genuí del D'aquí estant veig una estrella 
tindrà lloc dissabte a la nit. Els Músics i Cantadors de 
Riudaura interpretaran les cançons pròpies de la seva 
tradició oral des dels balcons de la plaça del Gambeto, 
amb la participació de Josep Maria Ribelles a l'Arpa, el 
grup Corrandes són Corrandes i els nens i nenes del po-
ble. Serà novament una nit plena de màgia per seguir 
transmetent de generació en generació un patrimoni 
cultural únic, amb la complicitat dels veïns que l'estimen 
i el conserven. 

L'entrada és gratuïta però els assistents que ho vulguin 
poden col·laborar amb les despeses d'organització del 
festival amb una aportació voluntària. La nit de dissabte 
la comissió de festes de Riudaura ofereix servei de bar 
abans i després de l'espectacle i els tiquets per al sopar 
de divendres es poden comprar a l'Ajuntament. 

FESTIVAL D'AQUÍ ESTANT VEIG UNA ESTRELLA

Divendres 26 de juliol
21h Sopar de cantadors 
Plaça del Gambeto
22h Concert NUS, amb Josep Gimeno, Botifarra 
i Miquel Gil

Dissabte 27 de juliol
22h Concert D'aquí estant veig una estrella
Plaça del Gambeto

D'AQUÍ ESTANT VEIG UNA ESTRELLA

L'estiu a 
Riudaura és 
sinònim de 
tradició popular
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El servei de centre de dia és un servei 
d’acolliment diürn per a gent de la tercera 
edat que necessiti ajuda o supervisió en les 
activitats de la vida diària com la higiene, 
manutenció o bé per a la estimulació en 
diferents tallers. Tot això sense renunciar 
al seu domicili ja que dormen a casa.

CENTRE DE DIA INNOVADOR

ESPAI TARDOR
VINE, GAUDEIX I DISFRUTA D’UN ESPAI OBERT A TOTHOM

• Activitats setmanals: tallers, reunions, teatre, audiovisuals, música, ball, lectura i tertúlia...

• Recupera el que has deixat fora. Convida als teus amics i familiars a venir a passar 
l’estona a l’Espai Tardor.

• Aporta idees per a 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.

ENS CUIDEM DE TOT
• Manutenció: esmorzar, dinar, berenar, sopar i ressopó

• Higiene personal: dutxa

• Serveis mèdics i d'infermeria: control i seguiment de malalties, medicacions, etc.

• Fisioteràpia: rehabilitació i manteniment

• Gimnàstica diària

• Reeducació de les activitats bàsiques de la vida diària

• Teràpia ocupacional-estimulació: tallers de memòria, cinema , jocs de taula, manuali-

tats, passejades, festes, etc.

• Psicologia: suport a usuaris/usuàries i famílies.

• Treball social: seguiment, suport a la família i tramitació de recursos.

• Activitats a l’aire lliure en el jardí de la residencia

• Grups de passeig

• Perruqueria

• Barberia

• Podologia

• Acompanyaments metge

• Transport adaptat

Oferim diferents opcions de centre de dia 
adaptades a les necessitats cada família: 
matí, tarda, cap de setmana, tot el dia...

El usuaris disposen de tots els serveis i 
tallers de la residència i amb possibilitat 
de serveis complementaris.
 

     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 necessi-
tats especifiques de cada persona.

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

UN ESPAI PER GAUDIR, TU I ELS TEUS

C/ Pintor Galwey, 1 ( al costat de la Plaça Clarà) OLOT · T. 972 26 05 40 · 616286 675  · www.latardor.com · info@latardor.com

Argelaguer, com fan bona part dels pobles, arrenca 
l'estiu amb el foc on s'encenen els desitjos d'aquesta 
època de l'any: la Revetlla de Sant Joan porta gresca i 

festa al municipi 
amb la foguera 
que s'encendrà 
a prop del pa-
velló poliespor-
tiu, on la gent 
s'aplegarà per 
veure arribar la 
flama del Cani-
gó. Així, l'estiu 

quedarà inaugurat i la melodia d'aquesta època de 
l'any començarà amb una activitat a l'aire lliure, només 
cinc dies després: l'òpera es traslladarà a Argelaguer 
gràcies al Liceu a la Fresca, que farà sonar 'Tosca' arreu 
de Catalunya. A l'espera de la confirmació del campus 
de Jazz, els esdeveniments no s'aturen: l'Era comptarà 
amb actes com cinema a la fresca, en dues sessions, i 
concerts, sobretot el d'Els Bitxos el 26 de juliol. La plaça 
de la Generalitat també és un dels espais on viure l'es-
tiu a Argelaguer: el 16 de juliol s'hi desenvoluparà un 
taller de country i les sardanes també hi tindran el seu 
espai amb dues audicions el 2 i el 16 d'agost.

L'estiu a Argelaguer
ARRENCA AMB EL FOC DE SANT JOAN

23 de juny - 
Revetlla de Sant Joan - Pavelló Municipal

28 de juny 
Liceu a la fresca - Pàrquing de la parada d'autobusos

5 de juliol 
Cinema a la Fresca - L'Era

12 de juliol
Actuació Musical - L'Era

16 de juliol
20h Taller de Country - Plaça de la Generalitat

19 de juliol
Cinema a la Fresca - L'Era

26 de juliol
Sopar popular i Concert Els Bitxos - L'Era

2 d'agost
Sardanes Cobla Rossinyolets - Plaça de la Generalitat

16 d'agost

Sardanes Cobla Foment del Montgr - Pl Generalitat

AGENDA

l'Era comptarà amb 
actes com cinema 
a la fresca, en dues 
sessions, i concerts, 
sobretot el d'Els Bitxos 
el 26 de juliol
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Sant Esteve de Llémena 
obre l’estiu

A l'agost, festa a 
Beuda i Segueró 

Sant Aniol de Finestres dona la benvinguda a l’estiu amb 
la celebració de la revetlla de Sant Joan, que consisteix 
en un sopar popular i disco-mòbil al local social de Sant 
Esteve de Llémena. 

El municipi celebra dues festes majors durant els mesos 
d’estiu. La primera, a Sant Esteve de Llémena, arriba a fi-
nals de juny. El tret de sortida és una activitat per als més 
menuts, la tarda del 27 de juliol. La pista poliesportiva 
del poble acollirà una festa de l’escuma amb berenar per 
a tothom. Al vespre tindrà lloc el sopar de festa major, 
animat amb la música del grup Millenium. 

El diumenge al migdia se celebrarà la tradicional missa 
amb acompanyament coral i, a la tarda, al local social de 
Sant Esteve de Llémena, s’hi podrà veure un espectacle 
en motiu de la festa. L’última jornada festiva és dilluns 
amb un esmorzar popular i el 32è concurs de botifarra. 
Sant Esteve de Llémena tancarà la seva festa major amb 
sardanes i balls vuitcentistes amb la cobla La Principal 
d’Olot, que actuarà a la Parada de la Torra. 

Abans d’acabar el període estiuenc, el 25 d’agost, Sant 
Aniol de Finestres celebrarà la festa major del nucli de La 

Al municipi de Beuda diferents nuclis celebren la festa du-
rant la temporada d'estiu. El primer és el de Sant Pere de 
Lligordà, que ho fa per Sant Pere, el 29 de juny, amb una 
missa a les 8 del vespre. 

El primer cap de setmana d'agost, per Sant Feliu, és el 
torn de Beuda. El diumenge 4 s'ha previst una audició de 
sardanes, seguida de la tradicional missa a l'església de 
Sant Feliu. 

Per Santa Maria, els dies 14 i 15 d'agost, és festa al nucli de 
Segueró. La jornada festiva comptarà amb l'actuació de la 
cobla Rossinyolets i una missa a partir de 2/4 d’11 del matí.  

AMB LA FESTA MAJOR DIFERENTS NUCLIS CELEBREN L'ESTIU

FESTA MAJOR DE SANT PERE DE LLIGORDÀ
29 de juny
20h Missa 

FESTA MAJOR DE BEUDA
4 d'agost
12h Sardanes i missa 

FESTA MAJOR DE SEGUERÓ
15 d'agost
10.30 Missa amb la cobla Rossinyolets 

PALERA, UN PATRIMONI PER DESCOBRIR
Les vacances són una bona oportunitat per a redesco-
brir els indrets de gran valor patrimonial que amaga 
la nostra comarca. És el cas de l’antic monestir bene-
dictí de Palera de Beuda, una de les joies del romànic 
al comtat de Besalú. Va ser construït l’any 979 i es va 
convertir en un gran centre de peregrinatge als segles 
XI i XII. L’únic que se’n conserva en bon estat actual-
ment és l’església del Sant Sepulcre de Palera. 

Barroca, antic poble format per diverses masies aïllades. 
La coral Les Veus de la Vall acompanyaran la missa so-
lemne del diumenge a l’església de Sant Andreu.

Com cada any, el municipi compta durant tot l’estiu amb 
un casal per a infants de 3 a 12 anys que s’allarga fins a 
principis de setembre. 

Festa major de Sant Esteve de Llémena
27, 28 i 29 de juliol 

Dissabte 27 de juliol
16.30 Festa de l’escuma i berenar 
9h Sopar de festa major i ball 

Diumenge 28 d’abril
11.30 Ofici solemne amb l’acompanyament 
d’una coral i refrigeri 
19h Espectacle al local social 

Dilluns 29 de juliol 
9h Esmorzar Popular 
10.30 32è concurs local i amistós de botifarra 
17.00 Sardanes amb La Principal d’Olot 
(Parada de la Torra) 

Festa major de La Barroca

Diumenge 25 d’agost
12.30 Ofici solemne amb l’acompanyament de 
Les Veus de la Vall
14h Dinar de festa major i ball 
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MONTAGUT I OIX

Gresca a tots els racons 
de Montagut i Oix

A les portes de l'Alta Garrotxa, Montagut i Oix omple 
l'estiu amb activitats de tot tipus. La flama del Canigó 
marca l'inici del període, amb la seva arribada a Oix, 
on els veïns hi faran revetlla. A Montagut també se ce-
lebrarà una altra revetlla, per Sant Pere. Ho faran amb 
una gambada i un correfoc per escalfar les ganes de 
gresca. Però el que marcarà l'estiu són les festes dels 
barris del Cós i Fluvià, el 16 de juliol, i la Cometa, al 
mateix mes.

A Oix, l'estiu es viu amb majúscules. Del 26 de juny al 
10 de juliol hi haurà campaments de circ. Els tradicio-
nals campaments musicals tindran lloc del 31 de juliol 
al 10 d'agost. Tant uns com els altres promouran es-
pectacles i concerts als carrers del petit poble de l'Alta 
Garrotxa.

Coincidint amb el final de les estades musicals se cele-
brarà la festa major d'Oix, del 9 a l'11 d'agost. Després 
vindran els aplecs. El d'Escales serà el 15 d'agost i el 25 
el del Sant Bartomeu del Cós. El 31 d’agost, l'aplec de la 
Devesa clourà el cicle d'activitats d'estiu de Montagut. 

ACTIVITATS DE TOT TÍPUS AMB FESTA ASSEGURADA

Els campaments animen 
l’estiu a Oix

Un dels grans dinamitzadors de l'es-
tiu d'Oix són els seus campaments, 
vinculats amb la Coordinadora del 
Lleure del Pla de l'Estany i amb el 
suport de l'Ajuntament i d'OVOXO. 
Enguany comptaran amb dues bran-
ques: la musical i la centrada amb 
el món del circ. De les dues els més 
antics són els Campaments Musicals, 
que fa cinc anys que s'organitzen al 

poble. Els seus fundadors van decidir establir l'esdeveniment a 
Oix perquè ells mateixos havien gaudit d’aquest indret quan ve-
nien de colònies, i del grup en va sortir la idea d'unes estades que 
vinculessin el lleure i la música. 

Cada any arriben al poble més d'una vintena de joves, que treba-
llen del 31 de juliol fins el 10 d'agost preparant temes musicals per 
a fer un concert l'últim dia de les estades. A més d'això, Oix es revi-
talitza durant uns dies amb el moviment juvenil que viuen els seus 
carrers, gràcies a les activitats paral·leles que organitza la coordi-
nadora com, per exemple, concerts a la fresca, tallers oberts als 
veïns, cinema obert a tothom, sopars populars i el concert, que 
serveix per posar el punt i final dels campaments, el 10 d'agost.

VINCULANT EL LLEURE I LA MÚSICA EN UN BONIC INDRET

Enguany 
comptaran amb 
dues branques: 
la musical i una 
centrada en 
el món del circ
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L'Ésdansa de les Preses,
patrimoni immaterial

El Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses 
torna del 19 al 25 d’agost amb una aposta decidida per 
la innovació a partir de la dansa d’arrel i les propostes 
internacionals més prestigioses.

El 37è festival Ésdansa de les Preses continuarà apostant 
per la creació i la innovació a partir de la dansa d’arrel 
tradicional, sota la direcció de Núria Feixas, que s’estre-
na aquest any al capdavant del certamen. Prova d’això 
són les residències que companyies i artistes realitzaran 
en aquesta edició, com Laia Santanach, Miquel Barcelo-
na o el coreògraf Roberto Olivan, que compartiran co-
neixements a través de tallers i conferències. La fórmula, 
adoptada fa uns anys, fa suposar un nou pas en la con-
solidació del festival com a referent i punt de trobada de 
la dansa d’arrel tradicional al país.

Un exemple 
d’espectacle in-
novador des de 
l’arrelament als 
orígens serà l’es-
trena de Soca-
rrel, un projecte 
de fusió entre 
el moviment, 
l’electrònica i la 

polifonia tradicional que Roberto Olivan ha creat junta-
ment amb el ballarí Magí Serra, el quartet de veus occità 
Vox Bigerri i l’artista electrònic Víctor HA.

Laia Santanach també portarà una estrena, la de l’espec-
tacle Àer, guanyador de la tercera edició del Premi Del-
fí Colomé. També aquí l’artista planteja una revisió, en 
aquest cas, del contrapàs, origen de la sardana, amb una 
proposta on també hi té lloc la música electrònica. La ter-
cera estrena arribarà de l’Esbart Maragall de Barcelona. 
NU(e)S, finalista del darrer Premi Delfí Colomé, planteja 

DEL 19 AL 25 D’AGOST la importància 
de prendre im-
puls cap al fu-
tur canviant de 
la dansa des 
de la base de 
la dansa tradi-
cional.

Espectacles 
de nous 
i antics 
residents

Un altre resident de l’edició d’enguany, Miquel Barcelo-
na, hi presentarà el seu darrer espectacle multidisplinar, 
[Korps], en format work in progress, davant de creadors 
i després de perfeccionar-lo en el propi festival. Antics 
residents també tornaran a l’Ésdansa per presentar el 
resultat de la seva recerca creativa. És el cas de la ba-
llarina Núria Hontecillas i el músic Roger Andorrà, que 
juntament amb Montse Colomé donaran a conèixer l’es-
pectacle La Resclosa, dansa a ritme d’electrogralla.

Núria Feixas, directora de 
l’Ésdansa: “Hem centrat 
el discurs en tot el que és 
el procés creatiu. Veurem 
diverses companyies 
que presentant les seves 
propostes”.

Núria Feixas, directora 
de l’Ésdansa: “Un dels 
grans espectacles que ens 
fa molta il·lusió tenir és 
Socarrel de Roberto Olivan 
amb Magí Serra, els Vox 
Bigerri i Víctor HA. És una 
proposta molta bonica que 
parla dels nostres instints i 
de l’arrelament a la terra”.



els balls internacionals amb la seva imatgeria i elements 
festius. També s’hi trobaran altres propostes per apro-
fundir en aspectes més tècnics del moviment, amb Mi-
quel Barcelona, o de treball del ritme, la improvisació i la 
creativitat, de la mà de Santi Serratosa.

El festival de què tothom parla

A banda dels tallers durant el festival també es podran 
conèixer les propostes dels artistes convidats i en què 
consisteix la seva feina, gràcies a la proposta ‘Parlem’, on 
aquests atendran els assistents i respondran totes les se-
ves preguntes.

La relació amb el paisatge també continuarà jugant un 
paper important al festival Ésdansa. Activitats com la Fes-
ta al Parc, al Parc de Pedra Tosca, seguirà convidant a des-
cobrir danses tradicionals d’arreu del món a l’aire lliure.
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Les propostes de l’Associació de Comerciants d’Olot so-
len emmarcar la programació de la Cua del Drac de la 
capital de la Garrotxa. La primera de les activitats, la Sho-
pping Nit, va tenir lloc  el dissabte 15 de juny, quan bona 
part de les botigues del centre d’Olot es van mantenir 
obertes les hores que habitualment estan tancades, des 
de les 8 del vespre a la mitjanit, amb descomptes en els 
seus productes. Al carrer diverses activitats van amenit-
zar la vetllada com, per exemple, el concert gratuït de 
Germà Negre a la plaça Major. El grup banyolí va portar 
la festa a la capital de la Garrotxa per presentar el seu 
nou disc, ‘Molt de porc i poca salsitxa’.

La darrera activitat de l’ACO arribarà, com és habitual, 
l’últim dia d’agost. El dissabte 31 la Botiga al carrer sor-
tirà dels aparadors i es deixarà veure a l’eix comercial 
de la ciutat per oferir els productes a preus rebaixats 
coincidint amb el final de les rebaixes d’estiu. Serà un 
bon moment per trobar els millors descomptes abans 
que els establiments renovin els aparador i es preparin 
per la nova temporada.

Del Shopping Nit a la
Botiga al carrer
LES ACTIVITATS DE L’ACO, CAP I CUA DE LA 
PROGRAMACIÓ D’ESTIU

Patrimonis immaterials de la humanitat 
entre les propostes internacionals

Sota el nom de ‘propostes experiència’, la 37a edició de 
l’Ésdansa portarà fins a les Preses danses internacionals 
considerades Patrimoni Cultural Immaterial de la Hu-
manitat per la UNESCO. Es tracta de la dansa Al-Bar’ah 
d’Oman i les danses Kochari d’Armènia. Oman és una de 
les procedències de balladors inèdites a la història del 
festival que es podran veure a l’edició del 2019, junta-
ment amb Guatemala i Tanzània. Armènia, d’altra ban-
da, és cultura coneguda a l’Ésdansa, de la mateixa mane-
ra que l’Equador i Corea del Sud, nacions que tornaran a 
tenir representació al festival aquest any.

Novetats en l’oferta formativa

Les inscrip-
cions per als 
tallers de l’És-
dansa’t estan 
obertes des 
de l’1 de juny 
fins a esgotar 
les places. 
Per a l’Ésdan-

sa’t Jove n’hi ha 25 i per al Petit Ésdansa’t, 70. Respec-
te de l’Ésdansa’t, l’oferta formativa per a adults, aquest 
any, com a novetat, hom pot decidir inscriure’s a tallers 
concrets si no vol estar implicat tota la setmana. Serà 
possible a partir de l’1 de juliol. Tot i així, aquells que vul-
guin participar-hi durant tots els dies programats, han 
de saber que tenen descompte si s’inscriuen abans del 
30 de juny, del 25% per persona i del 40% per a grups 
de sis o més integrants. En total, l’Ésdansa’t ofereix en-
guany prop de 200 hores de formació.

Aquest any, l’Ésdansa’T Jove ofereix una proposta que, 
sota el nom ‘Descobrim’, aprofundeix en el coneixement 
de la cultura i la dansa de cada país participant, com se-
ran Corea del Sud, Equador, Oman, Tanzània, Guatema-
la i Armènia, sense deixar de banda les danses d’arrel 
tradicional catalanes, com les dels seguicis de Tarrago-
na o Reus, que compartiran tallers i espai escènic amb 

A banda dels tallers durant 
el festival també es podran 
conèixer les propostes dels 
artistes convidats i en què 
consisteix la seva feina, 
gràcies a la proposta ‘Parlem’, 



     1 quilo de tomàquets ben madurs

     ½  pebrot verd varietat italià 

     1 gra d’all (al gust)

     ½ cogombre

     oli d’oliva 

     4 cullerades de vinagre de vi blanc 

     Una llesca de pa 

     Sal 

     aigua

½ síndria

xarop de granadina 

1 llimona

Sucre moreno 
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Gaspatxo casolà

Granissat de síndria

És especialment refrescant. 
Està fet a base d’un ingredient de 
temporada com són els tomàquets i 
sobretot... és fàcil d’elaborar.

Pel seu alt contingut en aigua, té pro-
pietats hidratats i molt poques ca-
lories. A més, és rica en beta carotè, 
beneficiosa per la pell, pels ossos, les 
dents i la reproducció. Una bona op-
ció per a unes postres ben refrescant!

ÉS EL REI DE LES SOPES FREDES...

UNA DE LES FRUITES MÉS ESPERADES

1. Escaldeu i peleu els tomàquets
2. Poseu-los al recipient de la batedora 
juntament amb el cogombre pelat, el pe-
brot, l’all i el pa remullat amb aigua 
3. Tritureu la barreja afegint-hi una mica d’ai-
gua fins a aconseguir la textura desitjada
4. Finalment afegiu-hi la sal i l’oli 
5. Per aconseguir una textura més fina es 
recomana passar el gaspatxo pel ‘xino’
6. Deixeu-lo  refredar almenys una hora a 
la nevera abans de menjar
* Es pot acompanyar de crostons de pa, pe-
brot i ceba tallats ben petits o ou dur ratllat   

1. Talleu la síndria a trossets, sense llavors
2. Poseu-la en un bol i afegiu-hi el sucre i 
quatre cullerades de xarop de granadina i 
el suc de llimona
3. Tritureu-ho tot amb la batedora 
4. Poseu la mescla al congelador durant 
unes tres hores
5. Rasqueu-la amb una forquilla cada ½ 
hora fins aconseguir la textura de granissat 

PASSOS A SEGUIR: 
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INGREDIENTS: 

INGREDIENTS: 

Divendres 21 de juny

Sant Joan les Fonts
21.30 Pregó Festa Major. 
Sala de plens de l’ajuntament

Sant Joan les Fonts
Durant la nit.  Havaneres i botifarrada. 
Plaça Major

Dissabte 22 de juny

Olot
12h Ruta al volcà Montsacopa. 
Sortida Oficina de Turisme 
19h Festivitat de Corpus: cercavila dels 
gegants d'Olot. Sortida pati de l'Hospici

Les Preses
10h-13h La Ratafia amb Xevi Codina. 
Parc de Pedra Tosca
22.30 Concert ‘La senyora’. Piscina

Sant Joan les Fonts
19h i 21h Representació ‘Animals de 
Companyia’, d’Una càpsula de teatre. 
Castell de Juvinyà
23.30 Concert de rock, amb Silver Flame, 
Pèrdues i Dj Doctor Infierno . Pl Major

Diumenge 23 de juny

Argelaguer
Revetlla de Sant Joan. Pavelló Municipal

Besalú
20h Tallers infantils, arribada de la 
Flama del Canigó, lectura del manifest i 
sardanes. Plaça de la Llibertat.
23.45 Recollida de la Flama. Pl Llibertat.
24.00 Arribada de la Flama, lectura del 
manifest i foguera. Pont Vell.

Olot 
12h Festivitat de Corpus: ball dels 
gegants d'Olot. Plaça Major

Sant Joan les Fonts 
9.30 7a Trobada cotxes antics i clàssics. 
Parc de Can Miquelet

Vall de Bianya
11h Flama del Canigó d’Arenys de Mar. 
Sant Salvador de Bianya
16.30 Flama del Canigó. 
Hostalnou de Bianya

Sant Joan les Fonts
17h Recollida Flama Canigó. 
Centre Cultural Bianya
18h Berenar popular i arribada de la 
Flama del Canigó. Jardins de Can Vila
18.30 Presentació llibre ‘La màgia del 
mirall’ de Jaume Espadalé. 
Jardins de Can Vila

Les Preses
20.30 Arribada Flama Canigó i encesa 
foguera. Aparcament Escola La Bòbila
21h Sopar Popular

Sant Joan les Fonts
22h Encesa foguera amb la flama del 
Canigó. Pont Medieval – Zona Pedreguet
22.30 Nit de les Dones d’Aigua  i Focs 
Artificials. Pont Medieval  - Zona Pedreguet

Les Preses
22.30  Música i revetlla

Sant Joan les Fonts
Mitja nit. Ball de revetlla amb De Franc i 
Dj.  Plaça Major
(feiners 18h-20h/festius 12h-14h i 
18h-20h) 
Exposició Concurs Fotografia. Sala 
d’exposicions Escola Belles Arts

Sant Jaume de Llierca
17.15 Arribada de la flama del Canigó. 
Zona Esportiva
21h Sopar de la Revetlla de Sant Joan i 
ball amb Xanadú. 
Centre Cívic

Sant Feliu de Pallerols
Revetlla de Sant Joan

Dilluns 24 de juny 

Sant Joan les Fonts
8h Concurs de pesca al Riu Fluvià.  
Plaça Major
12h Missa Solemne amb la Coral 
Puigsacalm. Església Parroquial
A continuació, Ball de la faràndula. 
Plaça Major
13h Lliurament premis 40è concurs 
fotografia de l’Escola de Belles Arts. 
Sala Exposicions Escola Belles Arts
13.30 Lliurament premis concurs de 
pesca.  Sala de plens ajuntament
17.30 Concert i ball amb l’Orquestra 
Internacional Maravella i elecció de 
l’hereu i la pubilla 2019 de Sant Joan les 
Fonts. Pavelló
23.30 Serenata de l’alcaldessa amb 
l’Orquestra Internacional Maravella. 
Plaça de l’ajuntament

Dimarts 25 de juny

Sant Joan les Fonts
10h Festa infantil i inflables. 
Pista poliesportiva pavelló
14h Dinar popular de Tornaboda. 
Pista poliesportiva pavelló
(A continuació del dinar popular). 
Actuació Mag Sanyes. 
Pista pavelló poliesportiu 
(feiners 18h-20h/festius 12h-14h i 
18h-20h)  
Exposició Concurs Fotografia.
Sala d’exposicions Escola Belles Arts

Dimecres 26 de juny

Montagut i Oix
Campaments de Circ

Olot
19.30 Dioptries de la companyia Toti 
Toronell. Plaça de braus 

Dijous 27 de juny

Olot
13h Dijous, arròs de Tossols. 
Pavelló de bany dels Tossols

Divendres 28 de juny

Argelaguer
22h Liceu a la Fresca. Òpera Tosca. 
Pàrquing de la parada d'autobusos

Castellfollit de la Roca
22h Liceu a la Fresca. Òpera Tosca. 
Plaça Major

Olot
20h Música als Masos: Quintets de 
Mozart. Casa Solà Morales 
22.15 Mirant al cel. 
Observatori Astronòmic de Batet de la Serra 

Les Preses
21h Actuació de Gospel cor Garrotxa. 
Pati de Ca les Monges
21h Festa de Bosc de Tosca sopar de 
revetlla de Sant Pere. Pl de la pedrera
22h Festa de Bosc de Tosca, mariatxis. 
Plaça de la pedrera
23.30 Festa de Bosc de Tosca, Dj 
Kristinuko. Plaça de la pedrera

Santa Pau
22h
Liceu a la fresca. Òpera Tosca. 
Placeta dels Valls

Vall de Bianya
18.30 – 00h Ü del Bac amb ‘Brots’, Félix 
Pérez-Hita i ‘Déu n’hi duo’.  Vall del Bac

Dissabte 29 de juny

Besalú
Tot el dia. Sortida Estaciona’t. 
Parc Aquàtic.

Beuda 
20h Missa Festa Major de Sant Pere 
de Lligordà

Montagut i Oix
Revetlla de Sant Pere. Gambada i 
Correfoc. Centre urbà de Montagut

Olot
11h Visita guiada a l'església de Sant 
Esteve. Església de Sant Esteve. 
12h 1001 vinils. Passeig de la Muralla 
12h Itinerari Modernista. 
Sortida Oficina de Turisme 

Les Preses
10h Festa de Bosc de Tosca, concurs de 
rams. Local social Bosc de Tosca
17h Festa de Bosc de Tosca, animació 
infantil amb Jordi Tonietti
17.30 Festa de Bosc de Tosca, Zumba a 
càrrec del gimnàs Anita
21h Sopar popular durant la Festa de 
Bosc de Tosca
22h Festa de Bosc de Tosca, actuació i 
monòleg a càrrec de Quim Vila
22h Dansa amb l’Esbart Laurèdia i 
l’Esbart Dansaire Marboleny. Piscina
23h Festa de Bosc de Tosca, ball amb 
Blue Moon, elecció hereu i pubilla i 
entrega premis concurs pesca

Santa Pau
IV Festival de Música als Masos. 
Mas Pratdevall

Sant Jaume de Llierca
10h Festival Meandre. Taller creatiu ells 
miren en 180º. Al costat del riu 
10h Festival Meandre. Teixint la terra, 
exposició fotogràfica i paradís intrínsec. 
Camí de la Font
13h Festival Meandre. Vermut. 
La Font Puda
19h Poesia, dansa, percussió i música. 
Miopes / La sutilesa del ser salvatge / 
Casadimansa, Cançons de taverna a la 
terra / Sessió dj. Centre Cívic
21h Festival Meandre. Sopar – berenar. 
Centre Cívic

Diumenge 30 de juny

Les Preses
11.30 Festa de Bosc de Tosca, concert 
gòspel.  Sant Martí del Corb
12h Festa de Bosc de Tosca missa. 
Ermita St. Martí del Corb
17.30 Sardanes amb la Cobla Principal 
de Banyoles. Parc de pedra tosca
20h Música ambient dels anys 70 i 80. 
Pati de Ca les Monges

Santa Pau
IV Festival de Música als Masos. 
Mas Pratdevall

Dimarts 2 de juliol

Olot
18.30 Curses d'orientació als parcs i 
places d'Olot. Plaça U d'Octubre de 2017 

Dimecres 3 de juliol

Olot
10h Submergeix-te a la vall amb bici. 
Sortida ATMA - Centre logístic de bicicletes 
d'Olot 
21.30 Ball Country Line Dance Social. 
Passeig de Miquel Blay 

Dijous 4 de juliol

Olot
Festes del barri de Sant Cristòfor – 
Masbernat
13h Dijous, arròs als Tossols. 
Pavelló de bany dels Tossols 

Divendres 5 de juliol

Argelaguer
Cinema a la Fresca. L'Era

Castellfollit de la Roca
21h Rock&Beer; Tast de cerveses i 
concert de 'PDP Experience'. 
Plaça dels Gegants

Olot
Festes del barri de Sant Cristòfor - 
Masbernat 
20h Música als Masos: música barroca 
per a violí, viola de gamba i clavicèmbal. 
Can Vayreda
22.15 Mirant al cel. 
Observatori Astronòmic de Batet de la Serra

Les Preses
21h Blues amb ‘Steve Moska’. 
Pati de Ca les Monges

Vall de Bianya
21.30 Sardinada Popular i cantada 
d’havaneres. Zona verda Urb. 
Roquer de Llocalou

Vall d’en Bas 
20h Documental del Mes. "Vindran 
temps millors."  Can Trona.

Dissabte 6 de juliol

Olot
Festes del barri de Sant Cristòfor - 
Masbernat 
Rebentem els armaris: Festival orgull 
LGTBI+ rural. Plaça de l'U d'Octubre de 
2017, Casal Marià, Sala El Torín 
12h III Arròs&Roll. Fonts de Sant Roc 
12h 100% visita D.O.Olotina. Sortida 
Oficina de Turisme d'Olot. 
20h Música als masos: les suites per a 
violoncel de J.S.Bach. Can Vayreda 
20h El Pot Petit, presentació de 
l'espectacle 10 anys d'El Pot Petit. 
Plaça de braus
22h Nit de sardanes amb Rossinyolets. 
Passeig de Miquel Blay 
22.15 Mirant al cel. 
Observatori Astronòmic de Batet de la Serra 

Les Preses
10h – 13.30 Plantes del Marge. 
Parc de pedra tosca

Sant Joan les Fonts
Tarda – vespre. Festa Barri dels Torrents

Les Preses
22.30 Concert amb Makro, Kali i Black 
Piña. Piscina

Les Planes d’Hostoles 
22h Planestiueja’t. El Rey León – Tribut. 
Torre dels Til·lers

Santa Pau
22h Actuació del grup de versions 
Majesty Band. Centre Cívic
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Vall d'en Bas 
22h Cinema a la fresca. Projecció de 
‘Los Increibles 2’. 
Parc de les Oques Sant Privat

Sant Jaume de Llierca
20h Caminanit. 
Centre Cívic

Diumenge 7 de juliol

Olot
Festes del barri de 
Sant Cristòfor-Masbernat 
10h VII Trobada de Cors Gòspel. 
Parc Nou 
19h Cançons de sempre amb Somnis. 
Passeig de Miquel Blay

Les Preses
20h Rock amb Kinkalla. 
Pati de Ca les Monges

Dimarts 9 de juliol

Olot
18.30 Curses d'orientació 
als parcs i places d'Olot. 
Avinguda de Cuba 

Dimecres 10 de juliol

Olot
10h Submergeix-te a la vall amb la bici. 
Sortida ATMA- centre logístic de bicicletes 
d'Olot 
19.30 Circ a la plaça: Les madeleines de 
Poulpe de Cie Kadavresky. 
Plaça de braus 
21.30 Ball Country Line Dance Social. 
Passeig de Miquel Blay 

Dijous 11 de juliol

Olot 
13h ‘Dijous, arròs als Tossols’.
Pavelló de bany dels Tossols 

Vall d'en Bas
19h Inauguració de l'exposició "Patufet, 
on ets? Aureli Capmany (1868-1954)". 
Can Trona

Divendres 12 de juliol

Argelaguer
Actuació Musical. L'Era

Castellfollit de la Roca
20h Cinema a la fresca. 
Curtmetratges infantils del Cerdanya 
Film Festival. Plaça Major
22.30h Cinema a la fresca. 
Curtmetratges per a adults. 
Plaça Major

Olot
19h Música als Masos: Trios de 
Beethoven. Mas Ventós
22h Activitat musical al volcà: 
La criatura verda i Laura Plasència. 
Fortí del volcà Montsacopa  

Les Preses
21h Pop rock amb ‘PDP Experience’. Pati 
de Ca les Monges

Vall de Bianya
18.30 – 00h Ü del Bac amb Mireia 
Coromina i Miquel Àngel Llonovoy, 
Companyia Ortiga, Germán Díaz i 
Benxamín Otero i projecció de
 ‘Sobre la marxa’. Vall del Bac

Vall d'en Bas
22h Concerts d'Estiu de la Vall d'en Bas 
amb Gorka Benítez Trio. Plaça de Sant 
Privat d'en Bas

Dissabte 13 de juliol

Olot 
9h Mercat Olot Antic. Plaça de l'Hospital
10h Ruta matinal al volcà Montsacopa. 
Sortida Oficina de Turisme d'Olot 
19.30 Revetlla de l'Aplec: homenatge a 
Josep Bassachs i Baris. Can Trincheria 
20h Música als masos: Dmitri 
Xostakóvitx. Mas Ventós
22h Revetlla d'Aplec: sardanes del 
Mestre. Passeig de Miquel Blay
22h Esbart Marboleny: Mira!. 
Pati de l'Hospici 
22h Concerts íntims al volcà 
Montsacopa: Marina Rossell. 
El Fortí del volcà Montsacopa
22.15 Nit de lluna plena. 
Observatori Astronòmic de Batet 
de la Serra 

Sant Joan les Fonts / Vall de Bianya
8h – 14h Festa de Sant Fermín de La 
Canya. Carrer Antoni Moner
i Plaça Nova

Les Preses
10h – 13.30 Plantes del marge. 
Parc Pedra Tosca
Tot el dia. Recordem La Fresca 2017!. 
Bar La Fresca 2017

Les Planes d’Hostoles 
22h Planestiueja’t. The Sey Sisters. 
Plaça Nova 

Maià de Montcal
21h Cantada d’havaneres. Piscina
 
Vall d'en Bas
22h Concerts d'Estiu amb Dumpy 
Lobsters. Carrer Teixeda Hostalets d'en Bas

Festa Major de Joanetes 

Diumenge 14 de juliol

Olot
Festes del barri d'El Carme 
Tot el dia. 57è aplec de la Sardana. 
Parc Nou 

Les Preses
10h  Mulla’t per l’esclerosi múltiple. 
Piscina
20h Cançons d’autor amb ‘Nu’. 
Pati de Ca les Monges

Dilluns 15 de juliol

Olot
Festes del barri d'El Carme
19h RCR Programa Obert 2019: 
conferència sobre arquitectura. 
Pati de l'Hospici 

Dimarts  16 de juliol

Argelaguer
20h Taller de Country. 
Plaça de la Generalitat

Olot
Festes del barri d'El Carme 

Montagut i Oix
Festa del Barri del Cós i Fluvià

Dimecres  17 de juliol

Olot
10h Submergeix-te a la vall amb la 
bici. Sortida ATMA- centre logístic de 
bicicletes d'Olot 
19h RCR Programa Obert 2019: 
conferència sobre paisatge i medi 
ambient. Pati de l'Hospici 
19.30 Circ a la plaça: El caçador de 

Mighty Jambo Trust. Plaça de braus 
21.30 Ball Country Line Dance Social. 
Passeig de Miquel Blay 

Sales de Llierca
21h Concert Aixopluc i Clara Peya. 
Plaça Major

Dijous  18 de juliol

Olot 
13h ‘Dijous, arròs als Tossols’. 
Pavelló de bany dels Tossols 
19.30 A les places en família! Asteorid. 
Plaça Campdenmàs

Divendres 19 de juliol

Argelaguer
Cinema a la Fresca. L'Era

Castellfollit de la Roca
22h Sardanes amb la cobla Arbucienca. 
Plaça Major

Olot
Festes del barri del Morrot 
19h RCR Programa Obert 2019: 
conferència sobre arquitectura. 
Pati de l'Hospici 
22h Concerts íntims al volcà 
Montsacopa: Salva Racero. 
El Fortí del volcà Montsacopa 
22.15. Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Les Preses
21h Acústica i Versions amb ’71 i mig’. 
Pati de Ca les Monges

Vall d'en Bas
22h Concerts d'Estiu de la Vall d'en Bas 
amb Randellaires. 
Els Hostalets d'en Bas

Festa Major de Joanetes 

Dissabte 20 de juliol

Olot
Festes del barri d'El Morrot 
12h Itinerari Modernista. 
Sortida Oficina de Turisme d'Olot 
22h Nit de sardanes amb la Principal 
de Banyoles 
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Vall de Bianya
8h – 14h Festa del Segar i el Batre.  
Sant Andreu de Socarrats

Les Preses
22h Projecció ‘Campeones’. Piscina

Les Planes d’Hostoles 
22.30 Planestiueja’t. Giorquestra – 
Música de cine Restaurant La Curenya

Vall d'en Bas
22h Concerts d'Estiu amb Anna Urpina-
violí & Eva del Campo-clavicèmbal. 
Can Trona

Festa Major de Joanetes 

Diumenge 21 de juliol

Olot 
18.30h Música al Parc: BCN SAX 
QUARTET. Parc Nou 
19h Cançons de sempre amb Duet 
diamants. Passeig de Miquel Blay

Les Preses
20h Espectacle clown amb 
‘Superpachucho’. Pati de Ca les Monges

Vall d'en Bas
Festa Major de Joanetes 

Dilluns 22 de juliol

Olot 
19h RCR Programa Obert 2019: 
conferència sobre escenografia. 
Pati de l'Hospici

La Vall d'en Bas 
Aplec de Santa magdalena

Dimarts 23 de juliol

Olot 
19h RCR Programa Obert 2019: 
conferència sobre escenografia. 
Pati de l'Hospici

Dimecres 24 de juliol

Olot 
10h Submergeix-te a la vall amb la bici. 
Sortida ATMA - centre logístic de bicicletes 
d'Olot
19h RCR Programa Obert 2019: 
conferència sobre mitjans audiovisuals. 
Pati de l'Hospici
19.30 A les places en família! Sin remite. 
Plaça Pia Almoina

Sales de Llierca
22h Concert Sara Terraza. Plaça Major

Dijous 25 de juliol

Les Preses
22.30 Concert de Sara Oliver. Piscina

Sant Jaume de Llierca
Festa Major
11.30 Cercavila. Plaça de l’Ajuntament
12h Ofici Solemne Cobla Rossinyolets. 
Església Parroquial
12h Cercavila. Església Parroquial
seguidament, Sardanes Cobla 
Rossinyolets i Vermut. Centre Cívic
17.30 Sardanes La Selvatana. Pl Major
18.30 Concert i Ball de Festa Major 
Selvatana. Plaça Major
00h Dj Jordi. Plaça Major

Divendres 26 de juliol

Argelaguer
Sopar popular i concert de Els Bitxos. 
L'Era

Castellfollit de la Roca
20h Tots a jugar! Espectacle amb 
Bombollesdesabó.cat, amb cercavila 
remullada, jocs infantils i banyada 
nocturna. Plaça Catalunya i piscina 
municipal 

Olot 
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra 

Les Preses
21h Swing-jazz dels 40, 50 i 60 ‘The 
Lolitas sister’. Pati de Ca les Monges

Vall de Bianya
18.30 – 00h Ü del Bac amb Les àvies 
remeieres, Els mals Endreços, Enric 
Casasses, Rusó Sala i Míriam Encinas i 
projecció de ‘El somni’. Vall del Bac

Riudaura
‘D'aquí estant, veig una estrella’

Sant Joan les Fonts
21h Sopar de cantadors. 
Plaça del Gambeto
22.30 Concert NUS, amb Josep Gimeno, 
Botifarra i Miquel Gil 

Vall d'en Bas 
22h Concerts d'Estiu amb Jordi Batiste a 
l'era de Can Bielic. Sant Esteve d'en Bas

Sant Jaume de Llierca
16.30 Concurs infantil de dibuix. 
Centre Cívic
17h Concurs de coques i pastissos. 
Centre Cívic
18h Ball de la Faràndula. Centre Cívic
00h Nit Jove amb Sra. Tomasa, Buhos i 
Dj’s Pau. Plaça Major

Dissabte 27 de juliol

Olot 
7h Cross training. Plaça de braus 
11.30 Visita guiada a l'església de Santa 
Maria del Tura. 
Església de Santa Maria del Tura 
19h Vespres al volcà Montsacopa. 
Sortida Oficina de Turisme d'Olot
22h Concerts íntims al volcà 
Montsacopa: Roger Mas. 
El Fortí del volcà Montsacopa
22h Nit de sardanes amb La Principal 
d'Olot. Passeig de Miquel Blay  
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Les Preses
19h Curs de cuina infantil. Piscina

Sant Joan les Fonts
Festa Major Begudà

Les Planes d’Hostoles
16h Súper Tobogan d’Aigua. 
Carrer dels Remences
19h Concert mòbil amb el grup local 
M.E.L. Plaça Tomàs Franch
21h Sopar popular. Plaça Nova
22.30 Nit de versions. Plaça Nova

Maià de Montcal
Festa Major de Dosquers

Sant Aniol de Finestres 
Festa Major de Sant Esteve de Llémena 
9h Sopar de festa major i ball 
16.30 Festa de l’escuma i berenar 

Vall de Bianya
Tarda – nit Aplec de la Sardana de la 
Garrotxa.  Zona verda de La Canya
21h Vetllada musical a la Vall del Bac. 
Paratges Hostal Vall del Bac

Mieres
21h Sopar a la fresca. 
Pavelló Esportiu Riudaura
22h Concert D'aquí estant veig una 
estrella. Plaça del Gambeto

Santa Pau
Aplec de Sant Abdó i Senén

La Vall d'en Bas 
22h  Concerts d'Estiu amb Dani López 
Quartet. Can Trona

Sant Jaume de Llierca
17h Espectacle Infantil Pallasso Micki 
Moco, Globoflèxia i berenar popular. 
Plaça Major
19.30 Partit de futbol blancs contra 
vermells. Camp de futbol
23h Ball amb Pa d’Àngel, Bananna 
Beach i Pelukas. Plaça Major

Diumenge 28 de juliol 

Olot 
7h Cross training. Plaça de braus
18.30 Música al Parc: Pere Pau Ximenis i 
Josep Maria Ribelles. Parc Nou 
19h Cançons de sempre amb Sifasol. 
Passeig de Miquel Blay

Maià de Montcal
Festa Major de Dosquers

Sant Aniol de Finestres 
Festa Major de Sant Esteve de Llémena 
11.30 Ofici solemne amb 
l’acompanyament d’una coral i refrigeri 
19h Espectacle al local social 

Sant Jaume de Llierca
16h Tobogan d’aigua gegant. 
Carrer Girona
18h Festa Holi i de l’Escuma. 
Plaça Major
18h Ball Cotton Club. Centre Cívic

Sant Feliu de Pallerols
Aplec de la Sardana. Paratges dels Arbres 
d’en Casals

Dilluns 29 de juliol 

Olot 
19h RCR Programa Obert 2019: 
conferència sobre videodansa. 
Pati de l'Hospici 

Sant Aniol de Finestres. 
Festa Major de Sant Esteve de Llémena 
9h Esmorzar Popular 
10.30 32è concurs local i amistós 
de botifarra 
17h Sardanes amb La Principal d’Olot. 
Parada de la Torra

Sant Jaume de Llierca
Tornaboda

Dimecres  31 de juliol 

Montagut i Oix
Campaments Musicals. Oix

Olot 
10h Submergeix-te a la vall amb la bici. 
Sortida ATMA- centre logístic de bicicletes 
d'Olot 
19h RCR Programa Obert 2019: 
conferència sobre l'arquitectura. Pati 
de l'Hospici
21.30h Ball Country Line Dance Social. 
Passeig de Miquel Blay 

Vall de Bianya
21.30 Nit de jazz a la fresca. Paratges 
Santa Margarida

Dijous 1 d’agost

Castellfollit de la Roca
22h Concerts d'Agost. Pascal Trio. 
Plaça Major

Olot 
13h ‘Dijous, arròs als Tossols’. Pavelló de 
bany dels Tossols 
19.30h A les places en família! 
Back2Classics. Plaça Major 

Sant Feliu de Pallerols
Festa Petita

Divendres 2 d’agost

Argelaguer
22h Sardanes amb la cobla 
Rossinyolets. Plaça de la Generalitat

Olot 
19h RCR Programa Obert 2019: 
clausura del RCR Summer Workshop 
2019. Pati de l'Hospici
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Les Preses
21h Acústica a càrrec de Laura Rossell i 
Ferran Massegú. Pati de Ca les Monges 

La Vall d'en Bas
Festa Major de la Pinya 

Dissabte 3 d’agost

Olot 
19h Vespres modernistes. Sortida Oficina 
de Turisme d'Olot 
22h Nit de sardanes amb la Principal de 
Porqueres. Passeig de Miquel Blay 
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Les Planes d’Hostoles 
22h Planestiueja’t. Beth. Mas Vedruna

La Vall d'en Bas
Festa Major de la Pinya 

Sales de Llierca
22h Concert Boston Youth Jazz 
Orchestra. Local Social

Diumenge 4 d’agost

Beuda 
12h Sardanes i missa 

Olot 
18.30 Música al Parc: Gaiza Project. 
Parc Nou
19h Cançons de sempre amb Giravol. 
Passeig de Miquel Blay

Les Preses
20h Actuació Dj Infierno 666% Rock 
Roll. Pati de Ca les Monges

La Vall d'en Bas
Festa Major de la Pinya 

Tortellà
20h Sardinada. Casino
22h Concert Anxovetes. Casino

Dimecres 7 d’agost

Olot 
21.30 Ball Country Line Dance Social. 
Passeig de Miquel Blay 

Dijous 8 d’agost

Olot 
13h ‘Dijous, arròs als Tossols’. 
Pavelló de bany dels Tossols 

Divendres 9 d’agost

Castellfollit de la Roca
20h Activitat infantil. 
Lloc a determinar

Montagut i Oix
Festa Major d’Oix

Olot 
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Les Preses
21h Rap amb ‘NMG Kaly / Marco. 
Pati de Ca les Monges

Vall de Bianya
18.30 – 00h Ü del Bac amb Mar Serinyà, 
Rosa Pou, Esteve Serra, Meri  Yanes/
Mercè Pons i David Planas, i activitat 
‘Mirant el cel nocturn’. 
Vall del Bac

La Vall d'en Bas
Festa Major dels Hostalets

Dissabte 10 d’agost

Montagut i Oix
Festa Major d’Oix

Olot 
9.30h Mercat Olot Antic. 
Plaça de l'Hospital
19h Vespres al volcà Montsacopa. 
Sortida Oficina de Turisme d'Olot
22h Nit de sardanes amb Vila de la 
Jonquera. Passeig de Miquel Blay
22.15h Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Les Planes d’Hostoles 
Tot el dia. Planestiueja’t. Festa Familiar. 
Àrea de Picnic La Parada del Jonquer
12h Planestiueja’t. El Pot Petit. 
Àrea de Picnic La Parada del Jonquer
18h Planestiueja’t. Reggae for Xics. 
Àrea de Picnic La Parada del Jonquer

Les Preses
10h – 13.30 L’espígol. 
Parc de Pedra Tosca
19h Festa de l’escuma. Piscina
22h Concert a càrrec del grup Dilema. 
Piscina

Mieres
Cinema a la fresca. Plaça Major

La Vall d'en Bas
22h Cinema a la fresca. 
Projecció de la pel·lícula ‘Campeones’. 
Plaça Major de Sant Esteve

Festa Major dels Hostalets

Festa Major de Puigpardines

Diumenge 11 d’agost

Montagut i Oix
Festa Major d’Oix

Olot 
18.30 Música al Parc: Daniel Cros. 
Parc Nou 
19h Cançons de sempre amb 
Generació 3. Passeig de Miquel Blay
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra 

Les Preses
20h Espectacle clown amb 
Superpachucho. 
Pati de Ca les Monges

La Vall d'en Bas
Festa Major dels Hostalets

Festa Major de Puigpardines

Dimecres 14 d’agost

Olot 
21.30 Ball Country Line Dance Social. 
Passeig de Miquel Blay
22.15 Nit de lluna plena. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra 

Les Preses
22.30 Concert a càrrec de Maria Serra i 
Pol Ferrés. Piscina

Santa Pau
Sopar popular

La Vall d'en Bas
Festa Major dels Hostalets
Festa Major de Puigpardines

Tortellà
23.30 Concert Relat, Koers i Dj. 
Plaça del Mercat



VIU L'ESTIU A LA GARROTXA VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

AGENDA CONCURS TALENT VOLCÀNIC

Estiu 2019 Estiu  201966 67V V

Tercera edició 
del concurs 
‘Talent Volcànic’
d'Olot Televisió

La Garro-
txa és una 
c o m a r c a 
amb talent 
i a tots els 
municipis hi 
trobem per-
sones amb 
habilitats ar-
tístiques ben 
d i v e r s e s . 
C a n t a n t s , 

balladors, humoristes, imitadors, malaba-
ristes, mags... i Olot Televisió, la Televisió de 
la Garrotxa, els hi obre una finestra perquè 
puguin donar-se a conèixer a través del pro-
grama Talent Volcànic.

Es tracta d’un concurs d’entreteniment on 
hi poden participar totes aquelles persones 
que tinguin alguna habilitat artística o mu-
sical. En les seves dues primeres edicions el 
programa ha servit de trampolí per a joves 
artistes de la comarca, que han començat la 
seva carrera en el món de l’espectacle. 

Enguany el programa arriba a la tercera 
edició amb una novetat. Després de dues 
edicions celebrades a Olot, la tercera edició 
de Talent Volcànic es mourà pels municipis 
de Sant Feliu de Pallerols, el 18 de juliol, i 
a Sant Joan les Fonts, el 19 de juliol. En tos 
dos casos les actuacions començaran a les 
19.30. La gran final se celebrarà a Olot, al 
Firal, el 25 de juliol a les 19.30.

Les persones interessades en participar a 
l’edició d’aquest any tenen temps d’inscriu-
re’s fins el 12 de juliol omplint el formulari 
que trobaran al web www.olot.tv.

Els programes de Talent Volcànic s’estrena-
ran cada dimecres, a partir del 24 de juliol, 
a les 21.00. Les reemissions es faran cada 
dijous a les 16.30 i diumenge a les 20.00. Es 
podran veure els programes per internet, a 
través de l’OTV a la carta (www.olot.tv).

18, 19 i 25 DE JULIOL

Es tracta 
d’un concurs 
d’entreteniment 
on hi poden 
participar totes 
aquelles persones 
que tinguin alguna 
habilitat artística o 
musical

Dijous 15 d’agost

Beuda
Festa Major de Segueró
10.30 Missa amb la cobla Rossinyolets

Montagut i Oix
Aplec d’Escales

Olot
Festes del barri de Sant Roc 
13h ‘Dijous, arròs als Tossols’. 
Pavelló de bany dels Tossols 
22.15 Nit de lluna plena. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Vall de Bianya
10.30 Festa de Sant Martí del Clot. 
Església St. Martí

Les Preses
10h – 12.30 L’espígol. 
Parc de Pedra Tosca
22.30 Concert a càrrec de Tremendu. 
Piscina

Santa Pau
Playback

La Vall d'en Bas
Festa Major dels Hostalets
Festa Major de Puigpardines

Tortellà
Migdia. Sardanes amb la cobla la Bisbal 
Jove. Plaça del Mercat
Tarda. Sardanes amb la cobla la Bisbal 
Jove. Plaça del Mercat
23h Nit de Ball amb la Betty Orquestra i 
Dj. Plaça del Mercat

Divendres 16 d’agost

Argelaguer
22h Sardanes amb la cobla Foment del 
Montgrí. Plaça de la Generalitat

Olot
Festes del barri de Sant Roc 
20.30 Assajos castellers a la fresca dels 
Xerrics. Plaça Rector Ferrer 
22.15 Nit de lluna plena. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra

Les Preses
21h Pop-rumba-reggae amb ‘La prima 
vera’. Pati de Ca les Monges

Santa Pau
Ball Pla i proclamació de l’hereu i 
la pubilla

La Vall d'en Bas
Festa Major dels Hostalets
Festa Major de Sant Privat

Tortellà
22h Teatre ‘Lo mejor de Pep Rubianes’. 
Casino
24h Concert The Pardos Cats i Dj. 
Plaça del Mercat

Dissabte 17 d’agost

Olot
19h Vespres modernistes. 
Sortida Oficina de Turisme d'Olot 
22h Nit de Sardanes amb Osona. 

Passeig de Miquel Blay 
22.15 Nit de lluna plena. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra 

Les Preses
20h 2n Concurs mundial de menjar 
botifarra. Piscina
21.30 – 20.30 (inscripcions) Campionat 
de mini golf. Piscina

Santa Pau
Berenar popular. Prats dels Arcs

La Vall d’en Bas
Festa Major de Sant Privat

Diumenge 18 d’agost

Olot 
18.30 Música al Parc: Duo de violins. 
Parc Nou 
19h Cançons de sempre. 
Passeig de Miquel Blay 

Les Preses
20h Actuació a càrrec de ‘Nu’. 
Pati de Ca les Monges

Santa Pau
Competicions esportives d’escacs 
i futbol

La Vall d'en Bas
Festa Major de Sant Privat 

Dilluns 19 d’agost

Les Preses
Festival Ésdansa

Les Planes d’Hostoles 
22h Planestiueja’t. Quimi Portet. 
Hotel Can Garay

Dimecres 21 d’agost

Olot 
21.30 Ball Country Line Dance Social. 
Passeig de Miquel Blay 

Dijous  22 d’agost

Castellfollit de la Roca
22h Concerts d'Agost. Jessica Mellado. 
Plaça Major

Olot 
13h ‘Dijous, arròs als Tossols’. 
Pavelló de bany dels Tossols 

Divendres 23 d’agost

Olot
Festes del barri de Pequín 
20.30 Assajos castellers a la fresca dels 
Xerrics. Plaça Rector Ferrer

Mieres
22h Nit de Playback. Plaça Major

Vall de Bianya
18.30 – 00h Ü del Bac amb ‘La Partida’, 
Víctor Masferrer, Marga Socias i 
‘Improversa’ . Vall del Bac

La Vall d'en Bas
Festa Major del Mallol 

Dissabte 24 d’agost

Olot
Festes del barri de Pequín  
10h Ruta matinal al volcà Montsacopa. 
Sortida Oficina de Turisme d'Olot 
22h Nit de sardanes amb La principal 
de Cassà. Passeig de Miquel Blay 

Les Planes d’Hostoles 
22h Planestiueja’t. Judit Neddermann. 
Hotel Can Garay

Mieres
21h Sopar popular i concert amb Blackiss

Vall d'en Bas
Festa Major del Mallol 

Les Planes d’Hostoles 
22.30 Planestiueja’t. Dani Nel·lo. 
Mas El Siubès

Diumenge 25 d’agost

Montagut i Oix
Aplec de Sant Bartomeu del Cós

Olot
Festes del barri de Pequín. 
Festes del barri del Nucli Antic. 
Festes del barri de Les Planotes 
8.30h Música al Parc: Sambala. Parc Nou 
19h Cançons de sempre amb Blue 
moon. Passeig de Miquel Blay

Mieres
17h Sardanes amb la cobla 
‘Els Rossinyolets’

Sant Aniol de Finestres
Festa Major de La Barroca

12.30 Ofici solemne amb 
l’acompanyament de Les Veus de la Vall
14h Dinar de festa Major i ball 

Dimecres 28 d’agost

Olot 
21.30h Ball Country Line Dance Social. 
Passeig de Miquel Blay

Sant Joan les Fonts
Festa Major Begudà 

Les Preses
20h Concert Tàntic Músic Band. 
Pati de Ca les Monges

Dijous 29 d’agost

Castellfollit de la Roca
22h Concerts d'Agost. 
L'home del principi (Joan Bramon). 
Església Vella

Olot 
13h ‘Dijous, arròs als Tossols’. 
Pavelló de bany dels Tossols 

Divendres 30 d’agost

Olot 
20.30 Assajos castellers a la fresca dels 
Xerrics. Plaça Rector Ferrer 
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra 

Vall de Bianya
22h Ballada de sardanes. 
Urb. Hostalnou de Bianya

Sant Jaume de Llierca
20.30 Sardinada Popular i Havaneres. 
Centre Cívic

Sales de Llierca
22h Teatre, Grup de Teatre Centre 
Moral i Cultural del Poblenou de 
Barcelona. Local Social

Dissabte 31 d’agost

Montagut i Oix
Aplec de la Devesa

Olot 
9.30h Botiga al carrer. Eix comercial 
12h 100% visita D.O.Olotina. 
Passeig de Miquel Blay 
22.15 Mirant al cel. Observatori 
Astronòmic de Batet de la Serra 

Les Preses
22.30 Concert de tancament de 
temporada. Piscina

Vall de Bianya
21.30 Nit de Jazz a la fresca. 
Paratges de Santa Margarida de Bianya

Sales de Llierca
23h Concert Reisal Music. Local Social

Diumenge 1 de setembre

Santa Pau
Aplec de Santa Maria dels Arcs

La Vall d'en Bas
Aplec de les Olletes 
Aplec de Sant Simplici 

Dimarts 3 de setembre

Olot 
20.30 Assajos castellers a la fresca 
dels Xerrics. Plaça Rector Ferrer 

Dijous 5 de setembre

Olot 
13h ‘Dijous, arròs als Tossols’. 
Pavelló de bany dels Tossols 

Diumenge 8 de setembre

Vall de Bianya
21h Petit Concert. 
Centre Cívic Hostalnou

Del 13 al 16 de setembre

La Vall d'en Bas 
Festa Major de Sant Esteve d'en Bas 

15 de setembre

Festa infantil Castellfollit de la Roca

16 de setembre

Festa de la Gent Gran de Castellfollit 
de la Roca. Sardanes i Mariatxis



PROMOCIÓ D’HABITATGES

 FOLCH I TORRES,12
OLOT

Pisos de tres tipologies diferents, amb 3 dormitoris dobles, una d’elles tipus suite amb vestidor. Ampli 
menjador-sala d’estar amb sortida a la terrassa. Els pisos de planta baixa tenen un jardí privat amb accés 
directe des de cada habitatge. A la planta soterrani hi ha places d'aparcament i trasters. Tots els pisos 
gaudeixen d'una important il·luminació natural i molt bona ubicació, a 450 metres de la Plaça Major.

Pisos a partir de 205.000€
Plaça d’aparcament amb traster: 12.500€

PROMOCIONA

abx arquitectura

INFORMACIÓ I VENDES

TEL. 972261789

AV. ONZE DE SETEMBRE 26, OLOT

finqueselpalau@aulinas.cat

finques EL PALAU


