
És gràcies, en bona mesura, a un gran nombre 
de persones que formen part d’entitats, 
penyes i associacions que organitzen un gruix 
molt important dels actes. 

El setembre a la Garrotxa no són només les 
Festes del Tura. ViU també obre l’òptica en 
aquest número per donar a conèixer les 
activitats que s’organitzen als pobles de la 
comarca, la majoria d’elles, incloses en algunes 
de les festes majors més tardanes de l’any. 

LA FESTA MAJOR D’OLOT ÉS 
UNA EXPERIÈNCIA QUE S’HA DE 
VIURE AMB LA MÀXIMA INTENSITAT

les Festes del Tura

Núm. 4 gratuït



Introducció a la robòtica a través
d'activitats amb robots
seqüenciadors senzills de
progaramar. 
 

StartBots

RoboBlocks En aquests tallers es proposen
activitats amb robots que es
programen per blocs a través de
programacions senzilles.

6-9 anys

4-6 anys

RoboBlocks 
high

En aquests tallers es proposen
activitats amb robots que es
programen per blocs a través de
programacions més avançades i
muntatges més enginyosos. 

9-11 anys

Robots i projectes 
amb lego 

Mindstorms

Els estudiants desenvoluparan
projectes i dissenys de creacions
pròpies.

10-16 anys

Els alumnes que ja han realitzat un
curs de robomaker, poden dissenyar
el robot que més destgin i seguir el
procés de creació. .

11-16 anys

Construcció del robot propi: es
dibuixa en 3D, es dissenya,
s'imprimeixm es munta i es
programa.

RoboMaker 10-16 anys

InvenTeam

Més info a:
Innova Didactic

C/ Macedònia 1, Olot
www.innovadidactic.cat

972 27 39 81

Consulta els nostres
horaris. Segur que
n'hi ha algun que

s'adapta a TU! Inscripcions obertes

CURS 2019-2020
ROBÒTICA

Novetat
Formació a la

ciutadania
- Disseny i impressió 3D
- Arduino
- Energies renovables i estalvi energètic
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L’ESSÈNCIA DE LES FESTES MAJORS

Les festes populars les fan els veïns i en el cas de les Fes-
tes del Tura la frase no és precisament un tòpic. En una 
ciutat amb una força associativa tan important, costa 
trobar un olotí o una olotina que no participi de manera 
directa de la festa major. La majoria dels ciutadans salten 
la barrera almenys un dia de festes per convertir-se en 
ballador, comparsa, timbaler, diable, cambrer... per aju-
dar a la seva entitat a recollir fons per a les activitats que 
realitza durant l’any.

A Olot tothom coneix a fons alguna de les activitats que es 
duen a terme per Festes del Tura, però ningú les coneix 
totes. ViU ofereix l’oportunitat d’aixecar les faldilles de la 
festa major d’Olot per veure-les per dins, saber una mica 
més què se sent quans portes sobre les teves espatlles el 
pes de la celebració. Les Festes del Tura són el que són 
gràcies al ric teixit d’entitats, associacions i penyes que, 
més enllà de les propostes musicals, que són responsabi-
litat del consistori, farceixen i donen sentit a la programa-
ció amb les seves activitats.

L’essència popular de les festes també es troba fora del 
centre d’Olot, als seus barris. El de Sant Miquel celebra 
enguany 75 anys del seu Ball Pla, l’activitat més emblemà-
tica de la seva festa major. Al setembre alguns pobles de 
la Garrotxa també celebren, com Olot, la seva festa ma-
jor. El ViU ha destinat bona part de les pàgines d’aquest 
número a sortir de la capital de la Garrotxa i anunciar tot 
el que ha de venir a la comarca aquest setembre. 
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ma, li ha donat 
un tarannà que 
l’ha acompan-
yat a tot arreu 
on ha anat i que 
es contagia als 
altres. Per ex-
plicar-ho, Soler 
recorrerà les 
seves experiències a Olot recordant tot el que ha vis-
cut en la seva ciutat natal: “Totes les etapes que he fet, 
tot el que he viscut aquí, amb els grups on he estat, 

perquè he tingut 
la sort d’estar 
amb molta gent 
diferent, ha do-
nat fruit allà. No 
hi havia cosa que 
fes allà que no 
vingués d’Olot”, 
explica.

Capellà i 
missioner

Joan Soler va 
néixer a Olot el 
1975 i el 20 de 
novembre del 
2005 va ser or-
denat sacerdot 
a l’Església de 
Sant Esteve. Tres 
anys més tard va 
marxar al Togo, 

complint així la seva vocació de convertir-se en mis-
sioner en un país africà. Concretament, va anar a viu-
re a la diòcesi de Dapaong, al nord del país, on entre 
altres projectes va impulsar la construcció d’una nova 
parròquia, pous d’aigua, una farmàcia, una llibreria, 
l’escola d’alfabetització, la llar d’aprenents i el col·legi 
Saint Paul, que aquest any ja compta amb més de 500 
alumnes. Durant els nou anys que va estar al Togo va 
continuar en permanent contacte amb Olot. Són molts 
els olotins que han col·laborat i segueixen col·laborant 
en els projectes de l’Associació Amics de Dapaong. Per 
la feina feta al Togo, l’any 2012 va convertir-se en el 
primer ambaixador d’Olot i el  2013 se li va concedir el 
premi Garrotxí de l’Any. 

Des del 2017 Joan Soler tora a viure a Catalunya i actual-
ment és el rector d’Arenys de Munt i Arenys de Mar. 

Joan Soler,
el pregoner missioner

Joan Soler i Ribas obrirà les Festes del Tura el diven-
dres 6 de setembre des del balcó de l’Ajuntament 
d’Olot. El mateix alcalde d’Olot és l’encarregat de triar 
el pregoner i aquest any Pep Berga ha fet l’encàrrec a 
Joan Soler pels valors que representa. “Són valors de 
solidaritat, de fer un món millor, d’ajudar als altres... 
Són moltes coses que també comparteix amb molts 
olotins que es dediquen a fer voluntariat, sobretot 

aquest voluntariat social que tenim tant actiu a la nos-
tra comarca”, ha explicat el batlle. De fet, la intenció és 
que el pregó d’enguany sigui un homenatge a totes les 
persones que fan de voluntaris a la ciutat. 

Joan Soler serà 
el 54è prego-
ner de les Fes-
tes del Tura i 
parlarà sobre 
com Olot mar-
ca el caràcter 
dels veïns i 
veïnes que hi 
viuen. Olot, 
diu, és una 
ciutat que for-

EL CAPELLÀ I ANTIC MISSIONER PARLARÀ SOBRE 
COM LA CIUTAT FORJA EL CARÀCTER DELS OLOTINS

Sobretot a en Joan l’hem 
escollit pregoner pels 
valors que representa. Són 
valors de solidaritat, de fer 
un món millor, d’ajudar als 
altres... Són moltes coses 
que també comparteix 
amb molts olotins que es 
dediquen a fer voluntariat 
a la nostra comarca

Pep Berga, alcalde d’Olot

Joan Soler, pregoner de les 
Festes del Tura 2019

Totes les etapes que he fet, 
tot el que he viscut aquí ha 
donat fruit allà. No hi ha-
via cosa que fes allà que no 
vingués d’Olot
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La Gegantessa 
protagonitza les Festes 
del Tura 

La faràndula d’Olot és un dels elements més estimats 
pels olotins i són tot un emblema de les Festes del 
Tura. Però des del punt de vista promocional, el cartell 
té una força especial perquè és la imatge dels dies de 
festa. Històricament ha tingut un pes important i des 
que els olotins hi poden participar amb les seves pro-
postes ha agafat un paper més rellevant. Aquest 2019 

l’autor del car-
tell és l’Albert 
Roura i Casa-
dellà, que amb 
l’obra ‘Sóc la 
Festa’ ha estat 
escollit entre 
49 propos-
tes que s’han 
presentat el 
concurs. El dis-
senyador ha 

ALBERT ROURA CASADELLÀ ÉS L’ENCARREGAT 
D’IL·LUSTRAR EL CARTELL DE FESTES DEL TURA.

volgut involucrat la gegantessa com element principal 
de l’obra a l’estil d’un còmic amb tota mena de detalls 
sobre la festa major de la ciutat.

Tal i com explica el mateix autor, amb el cartell vol 
il·lustrar com són i com es viuen les Festes del Tura. 

L’autor del cartell s’escull mitjançant un concurs po-
pular en què es presenten una cinquantena d’autors. 
D’aquesta manera cada any l’il·lustra una persona di-
ferent. El jurat encarregat d’escollir-lo ha estat l’exregi-
dor de Festes, Josep Maria Coma, el dissenyador gràfic, 
Pau Àvila, el membre dels Titots, David Àvila, l’autora 
de cartell de Festes de fa dos anys, Roser Matas i, Anna 
Domenech, membre de la Comissió de Festes.

El que volia era mostrar el 
màxim de coses possibles 
de les Festes del Tura i 
sobretot com les vivim 
aquí. Per això el que 
vaig voler fer és incloure 
bastants detalls com el ball 
dels gegants, els focs, els 
tambors i la festa

Albert Roura
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Les Festes del Tura 
des de dins

S'acaben les Festes del Tura i un grup de gent ja pensa 
en com seran les de l'any següent. Són els membres de 
la Comissió de Festes, un grup divers i ben avingut en 
el qual recau gran part del pes organitzatiu dels cinc 
dies més esperats pels olotins. La formen una dese-
na de persones, sis homes i quatre dones, la majoria 
voluntaris vinculats al teixit associatiu de la ciutat, 
però també tècnics i responsables de diferents àrees 
de l'Ajuntament. La seva missió principal és garantir 
que les festes mantenen el model que les caracteritza, 
acordat en l'últim fòrum obert el 2014: són gratuïtes, 
es viuen a l'aire lliure i al centre de la ciutat. 

La comissió també té la difícil tasca d'elaborar el pro-
grama, de la mà de les nombroses entitats que orga-
nitzen actes, i vetllar perquè tots es portin a terme se-
gons el previst. 

Si hi ha algú que viu intensament les Festes del Tura, 
aquest és Jordi Serrat, el director, i la resta d'integrants 
de la Comissió. Cadascú té assignades diferents fun-
cions, però durant els dies de festes es troben cada 
vespre per sopar i valorar com ha anat la jornada. La 
llibreta negra d'en Jordi és plena de notes: detalls, pro-
postes o aspectes a millorar.

La feina de la Comissió comença molts mesos abans 
de la festa major. La tria dels grups musicals que to-
caran als diferents escenaris és una de les primeres 
decisions que ha de prendre aquest ''consell de savis''. 
Les idees surten del Mercat de Música Viva de Vic, una 
parada necessària per al Director de Festes. És ell ma-
teix, com a programador musical d'Olot Cultura, qui 
amb l'assessorament de la Taula de Música confeccio-
na la programació de concerts que va ser reconeguda 
als premis ARC per la seva qualitat. 

LA COMISSIÓ TREBALLA DURANT TOT L'ANY PER 
ORGANITZAR LA FESTA MAJOR

La música, les activitats, el cartell, la logística... totes 
les peces van encaixant de forma paral·lela, sense fer 
gaire soroll, perquè tot estigui a punt la tarda del 6 de 
setembre, quan el Cap de Lligamosques pica la porta 
de l'Hospici i arrenca la Festa Major d'Olot.  

UN ALTRE PUNT DE VISTA 

El que són avui en dia les Festes del Tura no 
s'entendria sense la col·laboració desinteressa-
da de la gent que se les estima, una tasca que 
es pot fer des de les penyes i entitats, però tam-
bé donant suport en diferents actes festius. 
Enguany s'amplien a quatre els esdeveniments 
on es pot donar un cop de mà com a col·labo-
rador/a: el Ball de Gegants, Nans i Cavallets i el 
d'Espelmes, a l'espectacle posterior al Correfoc, 
a la Plaça de Braus, i a les brigades del Punt Lila. 
Les persones que vulguin participar en aquest 
últim rebran formació específica el proper 2 de 
setembre a la Sala El Torín d'Olot. 

foto: Enric Carré



Quina és la seva responsabilitat com a director? 

La responsabilitat legal de gestionar el pressupost i 
el contacte directe amb tots els grups i empreses de 
fora que participaran a les festes, seguint la normativa 
de contractació. Part burocràtica. També mantenir la 
dinàmica del grup, buscar maneres que les coses rut-
llin i siguin més àgils. 

Com són els dies de festes per al director? 
 
Són una bogeria, nits sense dormir, estar a totes, no 
veure la família. També passar-ho molt bé i veure com 
va prenent forma tot allò que has treballat durant 
l'any... i mirar molt el cel perquè no plogui.

Quin és el moment més especial per a vostè? 

Hi ha un moment que és molt especial per al director 
de festes, quan el primer dia, abans de sortir la cerca-
vila, el Cap de Lligamosques pica la porta de l'Hospici. 
Aquest moment és molt maco. 
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Què és el més complicat de dirigir les Festes 
del Tura? 
Preveure què passarà quan plou. Enmig de les festes, 
quan cauen quatre gotes, s'ha de decidir què passa i 
com passa.  És complicat perquè són decisions que no 
agradaran a ningú, ningú vol que plogui. Has de tenir 
en compte la seguretat, els actes d'uns i dels altres... 
petites emergències. Per la resta, com que procurem 
tenir-ho tot molt ben pensat i organitzat, és anar exe-
cutant el que està previst. 

Entrevista 
a Jordi Serrat, 
director de les Festes del Tura

foto: Martí Albesa
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Entrevista 
a l’alcalde d’Olot, 
Pep Berga

Conversem amb Pep Berga sobre les 
Festes del Tura en el despatx de l’alcal-
de d’Olot, les finestres del qual porten 
al balcó des d’on es pronuncia el pregó 
que dona el tret de sortida oficial a la 
festa major de la ciutat. Fins a la data, 
Berga ha conegut molt bé les festes 
des de vessants molt diferents, com 
a olotí, com a regidor responsable de 
l’Àrea de Cultura i, els últims dos anys, 
com a regidor de Festes. Serà la prime-
ra vegada que les viurà com a alcalde.

Com solia viure les Festes del Tura de 
ben jove?
Quan penso en la infantesa recordo 
que em feia molta il·lusió anar a les 
parades de l’estació. De gran no hi he 
tornat a anar pràcticament mai més, hi 
vaig un moment per veure què hi pas-
sa, però m’han deixat d’interessar. En 
l’etapa de l’adolescència, el que em feia 
il·lusió era sortir fins molt tard, voltar, 
trobar-me els amics, trobar bona músi-
ca... les vaig viure amb molta intensitat.

I de gran?
Ha canviat radicalment, i més des que 
estic a l’Ajuntament. Per festes es dona 
una barreja de sentiments. Per una 
banda, és un moment molt especial, 
quan acaben les vacances i tothom es 
retroba, a vegades amb gent que no 
veus la resta de l’any. Com a ciutadà en 
continuo gaudint moltíssim, però des 
de l’Ajuntament és també motiu de 
patiment. Pateixes pel temps en pri-
mer lloc, perquè has estat preparant 
aquests actes amb molta antelació i 
saps que aquell concert que era tan 
important o aquella activitat determi-
nada se’n pot anar en orris per culpa 
de la pluja. Tens també un sentiment 
de preocupació perquè no passi res. 
Les festes són un moment en què els 
més joves s’estrenen a sortir sense els 
pares. Tens aquella preocupació que 
al principi només tenies pels teus, per 
la teva família, però que quan estàs de 
regidor o ara, d’alcalde, tens una mica 
per tothom.

“AFRONTEM LA PROGRAMACIÓ 

DE LES FESTES DEL TURA 

AMB EXCEL·LÈNCIA”

Com a alcalde hi ha algun acte que li 
farà especial il·lusió viure?
Hi ha un moment molt bonic, el que em 
va emocionar més quan vaig entrar de 
regidor i que sempre explico als nous 
regidors i regidores, que és l’ofrena flo-
ral. Acabada la Cercavila, l’ofrena floral 
a la Mare de Déu del Tura és el tret de 
sortida abans del pregó i és un mo-
ment molt maco. Jo crec que com a al-
calde viuré la festa major amb una mica 
menys de preocupació que en els dos 
anys anteriors com a regidor de Festes; 
acabaré anant a aquells actes que em 
són més atractius però no em sentiré 
obligat a anar a tot com abans. Al final, 
has de pensar que durant les festes, 
aquells que estem més directament im-
plicats en l’organització dinem i sopem 
junts tots els dies. He anat abandonant 
molt la part de nit fins al tard, i m’agra-
da molt, en canvi, viure tots els actes 
de dia, el ball dels gegants. Tot allò que 
passa durant el matí i durant la tarda és 
la part en què m’ho passo més bé.

Les festes són un petit misteri fora de la Ga-
rrotxa, sense massa ressò mediàtic a nivell 
nacional. Voldreu reforçar-ne la difusió?
No tenim la intenció de reforçar-la més. 
És veritat que les festes també tenen 
un impacte econòmic important per a 
la ciutat, són un dies en què la restaura-
ció i els hotels treballen moltíssim però, 
bé, les fem pensant en la gent d’Olot i 
la Garrotxa, sobretot, i no és necessa-
ri que vingui moltíssima més gent de 
fora, no és aquest l’objectiu. En l’àmbit 
de les comarques gironines, penso que 
Les Festes del Tura tenen un lloc d’ho-
nor merescut, una cosa que les fa espe-
cials, i quan vas coneixent gent de tot el 
país, et diuen que en un moment o al-
tre de la seva vida van venir-hi. Tothom 
sap que pot gaudir d’espectacles musi-
cals de molta qualitat, sempre gratuïts. 
No tenim una especial necessitat de 
potenciar-ho en aquest moment, més 
enllà que ja tenim una festa, sobretot 
a partir del nou Firal, amb un escenari 
de gran format en un lloc on hi cap mol-
tíssima gent, que aquest any ocuparan 
grups com Catarres o Mishima. Crec 
que tenim les festes que mereixem.
El seu equip de govern defensa tot el 
relacionat amb el model de la festa o 
hi ha algun aspecte que voldrà canviar?
Jo penso que el model de festes que 
té aquesta ciutat és el bo, és el que a 
la gent li agrada. Que es faci al centre 
ciutat és importantíssim, per bé que 
alguna vegada s’obre el debat de si la 
festa es podria traslladar a d’altres zo-
nes. Quatre nits de festa fins tard, amb 

molta activitat diürna, és suficient. Els que 
la segueixen tota, acaben força cansats la 
darrera nit. El model de gratuïtat també 
l’hem de mantenir, amb l’única excepció 
del teatre, lògica per altra banda per una 
qüestió d’aforament. També és correcta la 
concentració de la festa que fem al Firal 
a partir de les 3 de la matinada, per una 
qüestió de seguretat. És un model que 
defenso. Agrada, funciona i no estem per 
canviar-lo.

Com li agradaria que els olotins i les oloti-
nes visquessin les festes del 2019?
Les festes han de ser un moment d’ale-
gria, de trobada, i no han de ser en cap cas 
un motiu de problemes. Aquest any ins-
tal·larem el Punt Lila de cares a conscien-
ciar una mica més de la importància de 
ser respectuosos amb les persones que 
gaudeixen de la festa. Aquest és un mis-
satge que no em cansaré de repetir, que 
la gent visqui la festa d’una manera posi-
tiva, alegre, compartida i sense mostrar 
incivisme, violència, que per sort és molt 
anecdòtica, però fins i tot aquesta petita 
anècdota, quan es produeix, pot malbara-
tar-ho tot. Aquest és el motiu de patiment 
de què parlava al principi. Per molt que 
anem millorant en la vigilància, en l’aten-
ció als punts de salut, hem de continuar 
reforçant el missatge entre tots, perquè 
quan algú detecti situacions que poden 
provocar un problema, ho comparteixi 
amb un punt proper i les puguem contro-
lar a temps, que al final és l’objectiu. L’altra 
cosa és desitjar que faci molt bon temps. 
L’èxit d’una festa és en un 70% el temps 
que farà, l’altre 30% és la programació que 
puguis preparar. La programació jo crec 
que aquest any l’afrontem amb excel·lèn-
cia. Si el temps acompanya, tindrem unes 
molt bones Festes del Tura 2019.
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Tots som conscients del dècit nutricional que tenim 
amb els aliments que consumim actualment, els seus 
processos per a conservació (pasteurització, UHT, 
envasats en atmosfera controlada, altes pressions, etc.) 
perjudiquen, alteren i destrueixen moltes de les 
propietats de les vitamines, proteïnes, aminoàcids, 
enzims ... i sobretot els bacteris benècs dels aliments.

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

Probiotic

www.equaid.org

Augmenta i modula
les defenses

Ajuda en desordres
metabòlics

Regenera i 
protegeix la pell

Completa 
l’alimentació

Equilibra
l’organisme

Aporta energia
i vitalitat

Millora el
sistema digestiu
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Coneixes

  la llet d´euga?
eQuaid Probiotics

L’aliment intel·ligent
La formula magistral creada per la natura

Revitalitzat !!!

Prova-la !!

t'ho notaràs...

GARROTXA

Veniu a visitar la 

granja de la llet d’euga!

Escoles i grups, consulteu les nostres ofertes 
d’activitats hípiques, didàctiques i de lleure.

Mas el Pla,
Puigpardines
17178 La Vall d’en Bas (Girona)

Visites, esmorzars i dinars
Passeigs amb ponis
Excursions a cavall 
Festes d’aniversari

www.equillet.comPer a més informació i reserves : 872 005 004i

Probiotic
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Les festes  
des del punt de provisió

Les campanes de l'església de Sant Esteve d'Olot toquen 
les 6 de la tarda d'un dia qualsevol de les Festes del Tura 
i, malgrat l'ambient somort que es respira al Firal, el repic 
marca l'obertura d'un dels punts més frenètics de la ciu-
tat. Són les barraques, aturada obligatòria per a qualse-
vol. Aquí el menjar i el beure es mesclen amb els retroba-
ments i les rialles, un indret on el volum de les converses 
pot superar el so musical que inunda els carrers d'Olot. 

Les barraques 
van aparèixer 
a la ciutat a la 
dècada dels 
vuitanta: la co-
lla 'Garrocha' 
va muntar un 
petit espai al 
carrer, a l'an-

tic Puig del Roser. L'èxit va ser brutal, i l'any següent ja hi 
havien tres entitats, entre elles el Vòlei Olot, l'associació 
que fa més anys que gestiona una de les barraques. Se-

DESCOBRIM LES BARRAQUES, PUNT INELUDIBLE DE 
LES FESTES, AMB EL VÒLEI OLOT

gons el seu president, Miquel Roca, ho van fer "per guan-
yar presència al carrer i aconseguir diners per a l'entitat". 
Després de passar pel Firal petit, enguany s'instal·len al 
capdamunt del Passeig d'en Blay vuit barraques gestio-
nades per les entitats. 

Les barraques van aparèixer 
a la ciutat a la dècada dels 
vuitanta: la colla 'Garrocha' 
va muntar un petit espai 
al carrer, a l'antic Puig del 
Roser

Foto: ACGAX. Servei d'imatges. Fons Ajuntament d'Olot. Autor: Aniol Rasclosa



Són nombro-
ses les mans 
vo luntàr ies 
que treballen 
per tal que la 
gent es pu-
gui endur un 
entrepà a la 

boca a altes hores de la matinada. En una nit qualse-
vol, a la barraca del Vòlei Olot hi treballen 20 persones 
repartides en dos torns: de 6 de la tarda a la mitjanit, i 
de les 12 a les 6 de la matinada. Si extrapolem aques-
ta dada, cada dia treballen entre 130 i 160 persones a 
totes les barraques. Les tasques comencen molt aviat, 
cada entitat nomena responsables. En el Vòlei se n'es-
cullen tres: el que coordina el personal –que capta els 
voluntaris i organitza els torns-, el que encarrega el 
subministrament –que busca un magatzem i s’ha de 
cuidar de gestionar les reserves de carn, pa i altres 
productes al proveïdor que escullen, i el que gestiona 
els diners. Així, des de mitjans d'agost l'engranatge co-
mença a rutllar perquè tot estigui a punt.
L'any passat les barraques van viure un canvi impor-
tant. Ara totes tenen el mateix disseny i gaudeixen del 
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L'any passat les barraques 
van viure un canvi 
important. Ara totes tenen el 
mateix disseny i gaudeixen 
del mateix espai

mateix espai. Impulsat per l'Ajuntament, aquest canvi 
ha permès que les entitats no destinin temps al mun-
tatge de les barraques. També es fa una compra co-
muna de beguda i el consistori posa a disposició de les 
entitats la planxa i els tiradors de cervesa. El que costa 

més que sigui comú, 
segons el Vòlei, són els 
preus: abans de festes 
es celebra una reunió 
entre els barraquistes 
i en determinades oca-
sions alguna entitat 
s’ha volgut desmarcar 
dels seus companys 
per variar el preu a con-
veniència.

Sigui com sigui, a hores 
d’ara ja tot està en mar-
xa i només es pot agrair 
la tasca ingent dels vo-
luntaris salven als as-
sistents d’un budell buit 
i refresquen les idees 
d’unes festes conegu-
des arreu del país.
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El treball de 
fer rutllar les Festes

El Cap de Lligamosques truca a la porta de l’Hospici, 
que s’obre per deixar sortir la faràndula al carrer i gau-
dir de les Festes del Tura. Es tracta d’una arrencada 
màgica: la cercavila passa per carrers engalanats amb 
una gallarda multicolor impressionant; segueix arran 
d’escenaris imponents, on es fan les últimes proves 
de so, i si convé, segur que a prop hi ha lavabos per 
aturar-nos un moment i seguir la marxa amb la bufeta 
tranquil·la. Tot indica que Olot està a punt per viure 
cinc dies a màxima intensitat: tarimes, vàters, ambient 
festiu i tantes i tantes coses que permeten gaudir la 
celebració sense preocupar-se, i tot gràcies treball in-
gent de la Brigada Municipal i el Servei de Neteja de 
la ciutat d’Olot.

Als dos departaments, conjuntament amb la Policia 
Municipal, se’ls gira feina durant tot un mes. A falta 
de dues setmanes pel 8 de setembre, la vintena de 
treballadors de la Brigada deixen a una banda altres 
tasques per centrar-se en les festes. Jardiners, fus-
ters, paletes, electricistes... tots es cuiden dels detalls 

LA BRIGADA MUNICIPAL D’OLOT DEDICA TOTS ELS 
SEUS EFECTIUS A PREPARAR LA CELEBRACIÓ MÉS 
IMPORTANT DE L’ANY A LA CIUTAT

de muntatge. Primerament hi ha una reunió amb la 
comissió i l’àrea de cultura, que expressa les seves 
voluntats, i els brigadistes les executen: la orientació 
dels escenaris, la retirada d’elements conflictius, la de-
coració, les cadires necessàries per a cada activitat...
Tot està preparat tant al detall que, per exemple, es 
comprova el recorregut de la cercavila amb una me-
sura per identificar que no hi hagi elements que im-
pedeixin el pas dels Gegants per la seva alçada. Però 
la feina es manté durant els dies de festa. Es fan jor-
nades impossibles que arrenquen a les 6 del matí i 
acaben a la 1 de la matinada; muntant i desmuntant 
escenaris, amb el cos sempre pendent dels possibles 
canvis de lloc improvisats per l’aigua que acostuma a 
caure en algun instant de l’esdeveniment, o movent 
cadires d’un costat a un altre. Només per posar un 
exemple, es calcula que la brigada mou unes 12.000 
cadires durant les festes, totes ben alineades. Això als 
treballadors sempre els passa factura, però, tot i el 
cansament del desplegament, no hi ha ningú que eviti 
cap hora.

La brigada treballa i treballa perquè Olot no aturi la 
festa. Si sorgeix algun problema inajornable aliè a les 
celebracions, el cos reacciona ràpidament per tal de 
solucionar-ho. Les Festes del Tura són molt aprecia-
des pels olotins. Poder viure-les intensament sense 
adonar-se de la feina que tot això comporta esdevé la 
mostra més infalible que la tasca de la Brigada Muni-
cipal és absolutament necessària.



%%
Gaudeix dels seus avantatges

www.ueolot.com/fes-te-sociTemporada 2019/2020 · 2B #2bg3

Fem un pas endavant! FUTBOL SOCIAL
SOSTENIBLE

FES-TE SOCI

ESTALVIA’T EL 20% DE LA FACTURA 

NOVES PLACES DE TRIBUNA!

Visita’ns al Punt d’Atenció al Soci al c/ Sant Rafel
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Evolució dins un model 
consolidat

El model de les Festes del Tura s’ha mostrat efectiu, dife-
renciador i molt celebrat fins a la data per propis i forans. 
Constitueix una estructura-marc fonamental en la qual s’hi 
poden afegir signes d’evolució festiva en concordança amb 
l’evolució social. Segurament per això, la gran novetat d’en-
guany serà l’anomenat Punt Lila, un lloc de trobada ges-
tionat per professionals i voluntaris degudament formats, 
atent per evitar qualsevol agressió a la integritat de les do-
nes o el col·lectiu LGTBI durant les nits de la festa major.

Enguany les festes també es faran ressò d’una societat cada 
cop més multicultural, i mai millor dit: l’oferta de concerts 
inclou tota mena de gustos. La fusió d’estils dels marro-
quins N3rdistan sonarà diumenge a la plaça Campdenmàs, 
a partir de 2/4 de 12 de la nit. Mitja hora abans, a la plaça 
Major, la cantant i sacerdotessa vudú d’Haití Moonlight 
Benjamin oferirà les seves melodies caribenyes mesclades 
amb rock blues americà dels anys setanta. Rock i blues és 
el que corre per les cordes vocals del cantautor nòmada 
d’origen australià Steve Smyth, que oferirà el concert del 
dilluns 9 a 2/4 de 12 de la nit a la plaça Campdenmàs.

MÉS MULTICULTURALITAT, MÉS CONSCIÈNCIA 
SOCIAL I UNA OFERTA FAMILIAR DESCENTRALITZADA, 
LES CLAUS DEL PROGRAMA DEL 2019

La dispersió dels concerts gratuïts a les places continua 
intocable malgrat que el Firal petit s’ha erigit com un espai 
excel·lent per acollir concerts dignes dels millors festivals. 
Molt a prop, al Firalet, aquest any s’hi instal·larà un gran 
punt de lavabos mòbils d’acord amb un dels sectors més 
concorreguts.

Imitant l’oferta musical enguany l’espai Carica-tura desa-
pareix perquè els actes familiars s’ofereixin en diferents 
espais de la ciutat. La Plaça Major acollirà dilluns 9 de se-
tembre, a partir de les 10 del matí, una sessió d’”ecoxoc 
refrescant”. Uns vehicles semblants als autos de xoc però 
que no utilitzen l’energia elèctrica sinó la tracció de les ca-
mes dels adults acompanyants. A la mateixa hora però a 
la Plaça del Mig, Rialles organitzarà una sessions de jocs de 
fusta de gran format. El passeig de la Muralla, per la seva 
banda, acollirà el final de tram de la Cercavila infantil.

Més entitats se sumen a la festa

Enguany dues entitats de la ciutat s’han atrevit a orga-
nitzar alguns dels centenars d’actes que conformen la 
festa major. El grup de joves Faràndula Racing Team 
agafa el relleu de l’organització del Ball de l’Hora i pro-
meten novetats. Per la seva banda, l’Orfeó Popular 
Olotí se suma als Amics Olotins del Truc per organitzar 
el 14è Campionat de Truc de quatre, el dissabte 7 de 
setembre a les 4 de la tarda, i el 5è Campionat de Truc 
de sis, diumenge 8 a les 6, tots dos al carrer Bellaire.
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Dades de 
Festes del Tura

2.000 PERSONES
SÓN LES QUE PASSEN PEL SAN-
TUARI DE LA MARE DE DÉU DEL 
TURA EL DIA 8 DE SETEMBRE

1.700 METRES DE GALLARDA
SÓN ELS METRES QUE S’INS-
TAL·LEN PER GUARNIR ELS CA-
RRERS D’OLOT

9.000 LITRES DE CERVESA
SE SERVEIXEN A LES BARRAQUES 
DEL FIRAL PER FESTES DEL TURA

1.800 CADIRES
SÓN LES QUE S’INSTAL·LEN A LA 
PLAÇA MAJOR PEL CONCERT DE 
FESTES DEL TURA

18 PERSONES
SÓN ELS MEMBRES DE LA BRI-
GADA QUE TREBALLEN EN EL 
MUNTAGE DELS ESPAIS DE LES 
FESTES DEL TURA

27
SÓN ELS BARRIS I ENTITATS QUE 
PARTICIPEN DE LA CERCAVILA DE 
LES FESTES DEL TURA, ACOMPAN-
YATS PER 5 COBLES DIFERENTS.

77
SÓN ELS QUILOS QUE PESA EL 
GEGANT D’OLOT

67
SÓN ELS QUILOS QUE PESA LA 
GEGANTESSA D’OLOT

7
SÓN LES QUE FORMEN LA CO-
MISSIÓ DE FESTES

2010
ÉS L’ANY QUE LES FESTES DEL 
TURA VAN SER DECLARADES 
FESTA PATRIMONIAL D’INTERÈS 
NACIONAL
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Tradició de les samarretes
de Festes del Tura

Les samarretes de Festes del Tura, una tradició que fa 
molts anys que existeix i que és peça fonamental pels 
joves. L’objectiu d’aquesta tradició és intentar dur la ca-
miseta més graciosa o original.

L’empresa garrotxina Piro-
pop és la que té més fei-
na durant aquests dies. Ha 
aconseguit obtenir una nova 
màquina que facilita la feina 
però que alhora també inno-
va en les camisetes que es 

produeixen. Piropop fabrica camisetes per unes 120 
colles a partir de l’agost i produeix centenars i cente-
nars de camises perquè les colles olotines les puguin 
gaudir durant els dies de festes.

La producció d’aquestes camisetes anava lligada al con-
curs que s’organitzava cada any i on es premiava la més 
original. Enguany aquest concurs no es celebrarà però 
tot i així el jovent d’Olot seguirà lluint els seus dissenys.

SORTIR PER LES FESTES AMB UN DISSENY PROPI

Les preferències 
de la gent són 
depent de l’edat
Pep, Gerent de Piropop
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Bones Festes

     del Tu
ra!

Gresca i disbauxa 
amb la faràndula

El Cap de Lligamosques protagonitza cada any el primer 
moment emotiu de les Festes del Tura, quan, solemne, 
truca a les portes de l’Hospici perquè s’obrin i comenci 
la festa. El primer dia a 3/4 de 6 de la tarda, o minuts 
després si la pluja o la seva amenaça han retardat el 
moment, les portes de l’edifici que guarda els Gegants, 
Nans i Cavallets s’obren per començar la Cercavila de la 
faràndula olotina pels principals carrers del Nucli Antic, 
amb pràcticament totes les figures de la faràndula de 
barris i entitats de la ciutat.

Enguany, novament són prop d’una trentena els grups 
que han confirmat la seva participació a la cercavila, que 
amenitzen diverses cobles i és seguida per centenars de 
famílies. Des dels diferents barris i entitats, coordinats 
des de la Comissió de festes, es treballa perquè cap figu-
ra no es quedi sense ballador. La il·lusió de les pròpies 
colles fa que cada any vulguin participar a la cercavila 
totes les figures de l’any anterior, i encara se’n pot afegir 
alguna de nova creació.

LA CERCAVILA DE LA FARÀNDULA OLOTINA ÉS EL 
PRIMER ACTE DE LES FESTES DEL TURA I UN DELS MÉS 
SEGUITS

L’objectiu principal d’aquest acte és fer gaudir a petits i 
grans amb un caire plenament festiu. Els carrers d’Olot 
mostren alegria i felicitat quan comencen les Festes del 
Tura, i més si ho fa d’aquesta manera. Tot i així, sem-
pre cal estar pendent del temps. Els episodis de pluja, 
que solen ser presents d’una manera o altra durant els 
dies de festa, poden amenaçar la realització d’aquesta 
activitat, i és que els balladors necessiten uns carrers no 
massa humits per garantir la seguretat. El temps, doncs, 
pot fer escurçar o fins i tot obligar a suspendre l’acte. El 
públic pot tenir la seguretat que els implicats en la rea-
lització de l’acte faran tot el possible perquè la faràndula 
pugui sortir al carrer i compleixi la il·lusió dels més petits 
i les seves famílies. Malgrat tot, qualsevol canvi que faci 
variar l’activitat serà degudament informat a través de 
les xarxes socials oficials de l’organització de les festes, i 
els mitjans de comunicació se’n faran ressò.

Foto: Enric Carré
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BARRI DE BONAVISTA
En ‘Dentetes’ participarà en la Cercavila de 
Festes del Tura

Aquest any la faràndula olotina del barri de Bonavista 
està de celebració en motiu del 15è aniversari del Ratolí 
i els Ratolinets. Per tant, cal que per festes del Tura en 
‘Dentetes’, una figura molt estimada pel barri, surti pels 
carrers de la ciutat a celebrar la festa major. Així doncs, en 
companyia de la faràndula dels altres barris de la ciutat, 
participaran en la cercavila de Festes del Tura amb molta 
il·lusió. Bonavista es tracta del primer dels barris que es 
vesteix de festa a Olot, seguit per l’Eixample Popular.

BARRI DE SANT CRISTÒFOR
La faràndula de Sant Cristòfor fa sortir a 
cavallets i cabeçuts per Festes del Tura. 

Les festes de Sant Cristòfor i Mas Bernat del barri d'Olot 
són seguides per milers d’olotins. Així doncs, per Festes 
del Tura la seva faràndula aplega a cavallets i cabeçuts 
que fan ballar tant a petits com a grans. Tal com explica 
Jordi Aumatell, cap de colla dels gegants de Sant Cristòfor 
i Mas Bernat, cada any participen en la cercavila amb mol-
tes ganes i il·lusió. 

Jordi Aumatell i Mas: "De fet hi ha la comissió de fes-
tes que ens convida a participar-hi. De moment hi hem 
participat cada any, aquest però serà potser només 
amb cavallets i cabeçuts perquè de gegantes és amb el 
que anem més malament." 

Els cavallets i cabeçuts de Sant Cristòfor i Mas Bernat sor-
tiran al carrer per a Festes del Tura, on tenen el plaer de 
poder tenir espais de festa comuna de tots els barris a 
través de la festa major. 
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La Mare de Déu 
de les festes

La Mare de Déu del Tura reposa tranquil·lament al seu 
santuari durant l'any. La devoció que li tenen molts 
olotins és desapercebuda per d’altres, però per festes 
la seva importància passa a un primer pla. Sense cap 
mena de dubte, l'origen de l'esdeveniment és comple-
tament religiós, i ja al segle XIV es té constància de ce-
lebracions en honor a la patrona de la ciutat. Aquesta 
devoció encara s'entreveu avui dia donant un cop d'ull 
al programa d'actes.

El dia 8, festivitat de la Mare de Déu del Tura, se cele-
bra la missa solemne més important. Té lloc a les 10 
del matí, al seu santuari. No és l'única missa de la jor-
nada; en total se'n fan quatre al temple (8.00, 10.00, 
12.30 i 19.00). El dia es completa amb la processó, im-
mediatament després de la missa de les 10. En el se-
guici popular, es volta alguns dels carrers cèntrics de la 
ciutat, amb quatre persones que duen la icona sagra-
da, i cada vegada més gent assisteix a l’esdeveniment.

 
Els actes van 
més enllà 
d'aquest dia. A 
la vigília del dia 
de la patrona, 
el 7, les campa-
nes del Santua-
ri del Tura i les 

de Sant Esteve fan un repic festiu a les 12 del migdia 
en honor a la celebració. I cinc dies abans de la vigília 
arrenca el Quinari, una preparació especial de les ac-
tivitats en honor a la figura del Tura, que consta del 
res del rosari i una missa amb homilia a cada jornada. 
També destaca el cant de la Salve, amb l’ofrena floral i 
d’aliments a la Mare de Déu el dia d’inici de les festes, 
unes ofrenes que després es reparteixen entre els més 
necessitats. Un altre dels actes que també ha agafat 
molta volada els darrers temps és el cant dels goigs, 
l’últim dia a partir de les onze de la nit: la cercavila de 
la faràndula s’atura al Santuari, i des de fa pocs anys, 
s’obren les portes del temple per tal que la gent entri a 
dins a acomiadar les festes. 

Precisament, la vinculació del grup de la faràndula 
amb el que envolta la patrona de la ciutat els darrers 
anys, impulsat també per la participació de garrotxins 
de diferents creences, ha permès que els actes sorgits 
del Santuari agafin rellevància. Així, la Mare de Déu 
també viu les seves pròpies festes, emparada per tots 
els olotins.

DIVERSOS ACTES HOMENATGEN LA PATRONA PER LA 
FESTA MAJOR D’OLOT

l'origen de l'esdeveniment 
és completament 
religiós, i ja al segle 
XIV es té constància de 
celebracions en honor a la 
patrona de la ciutat

Fotografies: Manel Serra
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Orgull i responsabilitat 
per portar els Gegants 
d’Olot

Si la faràndula d’Olot és una de les peces clau durant 
les Festes del Tura, els seus balladors no poden ser 
menys. Actualment són set els integrants que ballen 
els Gegants durant les quatre sortides que fan durant 
l’any, i una trentena si sumem els balladors de Cava-
llets, Cabeçuts i el portador del Cap de Lligamosques. 
Una vegada per Corpus i tres per Festes del Tura, són 
els moments que els Gegants es deixen veure i in-
terpreten els balls tradicionals davant els assistents, 
moments molt especials que tot olotí i olotina espera 
amb il·lusió. 

Tal és la tradició 
a la capital garro-
txina que molts 
pares i mares ja 
apunten als seus 
fills nounats a la 
llista d’espera per-
què algun dia pu-
guin aspirar a ser 

balladors de la faràndula i tenir l’honor de portar els 
gegants. Així ho explica Aniol Massegur, un dels set 
geganters que actualment carreguen sobre les seves 
espatlles aquesta responsabilitat i il·lusió: “Jo perso-
nalment tinc dos nens i a tots dos els he inscrit a la 
llista de la faràndula, fins i tot abans que al registre 
civil”. A hores d’ara la llista d’inscrits ja supera els 800; 
els primers ho van fer a finals de la dècada dels 90. Tot 
i que la participació a la faràndula va patir una davalla-
da fa uns anys, l’afició ha renascut i es troba en el seu 
punt més àlgid de la història dels balladors de Nans i 
Cavallets i de geganters. Per a tots ells suposa un or-
gull i una gran responsabilitat poder ser els portadors 
i ballar sota la tradició olotina. 

LA LLISTA D’ESPERA PER PODER FORMAR PART DELS 
BALLADORS DE LA FARÀNDULA SUPERA ELS 800 INSCRITS

Per tal que durant les sortides els gegants interpretin els 
balls sense entrebancs, els balladors assagen en diver-
ses ocasions. El pati de l’Hospici es converteix en escena-
ri dels assajos de la faràndula, on es troben els membres 
orgullosos de ser els portadors dels gegants amb més 
història de la Garrotxa i formar part del que a dia d’avui 
ja s’ha convertit en una família. 

Revisaran el protocol després de festes

Enguany la novetat serà que passat festes, i després de 
13 anys, la Comissió de la Faràndula renovarà el protocol 
de la faràndula a petició de l’Ajuntament d’Olot, per tal 
d’agilitzar el procés i facilitar l’accés a més olotins i oloti-
nes. Actualment una persona pot ballar un màxim de sis 
anys els cabeçuts i els cavallets i 10 els gegants. Tot i que 
el consistori encara no ha consolidat les mesures que es 
duran a terme, s’estan plantejant opcions com el sorteig, 
la reducció dels anys o la revisió de la llista. L’objectiu és 
que el nou reglament estigui a punt abans de la festivitat 
de Corpus de l’any vinent.

De moment aquest any, els fins ara balladors de Ca-
beçuts Ramon Pujol i Adrià Aulines, passaran a ballar 
entre els cavallets, permetent d’aquesta manera la in-
corporació de dos nous membres que tindran l’honor 
de formar part de la faràndula olotina i ballar durant les 
Festes del Tura d’enguany. 

Jo personalment tinc 
dos nens i a tots dos els 
he inscrit a la llista de la 
faràndula, fins i tot abans 
que al registre civil

Aniol Massegur, geganter
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La faràndula es posa 
a punt

Des de la tarda de la cercavila fins l'última nit de festes 
a la llum de les espelmes, els ulls dels olotins i olotines 
estan posats en els Gegants, Nans i Cavallets. És per això 
que els dies previs a la seva sortida hi ha qui vetlla per-
què llueixin perfectes. 

El sastre olotí Carles Solé té cura de tots els detalls del 
vestuari i els complements que han de dur els balladors, 
des dels cascs fins les espardenyes amb vetes de colors. 
La roba dels gegants, renovada el 2004 seguint el dis-
seny que va fer el 1948 l’artista olotí Lluís Carbonell, 
es planxa en vertical abans de les festes i també es re-
passen un per un els vestits de la resta de figures. El 
principal canvi que es podrà apreciar enguany en la in-
dumentària tradicional seran les noves llances dels nans, 
una reproducció exacta de les originals feta per Deri 
Aluminis i aprovada per la Comissió de la Faràndula. 

Des de fa anys, els artistes Àngel Rigall i Tavi Algueró, ex-
perts en imatgeria festiva, apliquen els darrers retocs a 
les figures, centrats a repintar possibles cops i esquerdes 
amb esmalt apte per a exteriors. Ho fan dos dies abans 

TRES PROFESSIONALS VETLLEN PER L’ESTAT DE 
LES FIGURES

de l'inici de les Festes del Tura, quan els balladors han 
acabat els assajos i deixen descansar la faràndula a la 
sala d'actes de l'Hospici.

Uns mesos abans, per la cercavila i el ball de Corpus, els 
gegants ja es posen a punt per a les seves cites anuals. 
Després de la restauració integral per què van passar el 
2014, els arranjaments se centren sobretot en les mans, 
vulnerables als cops per la seva posició. És tan gran el 
respecte que hi ha al voltant de les dues figures crea-
des per Miquel Blay i Celestí Devesa el 1888 que Algueró 
i Rigall no han retocat mai la seva fesomia, centrant-se 
únicament en millores puntuals a l'exterior i l'estructu-
ra interna. En canvi, el que sí s'ha restaurat darrerament 
han estat les joies i la corona de la Gegantessa, que ja va 
poder estrenar per la passada diada de Corpus. El treball 
ha anat a càrrec de Garibal Joies, del fill de Fernando 
Martín. Aquest últim les va construir en el seu moment 
segons el disseny de Lluís Carbonell. Aquestes festes, 
com tothom espera, tornaran a brillar pels carrers d'Olot. 
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Torna del déu Vulcà

El Pim Pam Pum Foc compleix 35 anys i en fa cinc que, 
en col·laboració amb el performer i fundador de la Fura 
dels Baus, Marcel·lí Antúnez, va crear un dels espectacles 
més recordats de la seva història. Farga Budell va ser pre-
sentat el 2014 en la tercera edició del festival Lluèrnia. A 
l’espectacle un gegantí déu Vulcà de més de 10 metres 
d’alçada maldava per eliminar Cupido, record vivent de 
l’adulteri de Venus.

Per a aquestes Festes del Tura el grup de diables olotins 
traurà la pols del seu monstre mecànic i el tornarà a exhi-
bir a la Plaça de Braus, amb algunes millores logístiques. 
Ho faran novament amb l’ajuda del director artístic de 
l’espectacle, Marcel·lí Antúnez, qui ja ha confirmat la seva 
presència a Olot, així com l’ajuda dels diables de Torroe-
lla, els de Banyoles i els de Salt, que col·laboraran amb el 
Correfoc. En total, l’esdeveniment implicarà activament al 
voltant d’un centenar de persones.

Referència a les Festes del Tura
Farga Budell amaga en la seva posada en escena algunes 
referències a la festa major d’Olot. El públic les descobrirà 
fixant-se en les figures que formen algunes de les parts 
desmuntables del monstre o escoltant algun passatge de 
la música en directe que hi sonarà.

EL PIM PAM PUM FOC RECUPERA PER A AQUESTES 
FESTES DEL TURA L’ESPECTACLE FARGA BUDELL CINC 
ANYS DESPRÉS DE LA SEVA ESTRENA AL LLUÈRNIA

35 anys fent foc
El Pim Pam Pum Foc va néixer fa 35 anys, quan un grup 
d’amics va decidir que les Festes del Tura havien de tenir 
un espectacle de foc. Mica en mica, quan els seus mem-
bres van començar a seguir grups com La Fura dels Baus i 
Comediants, van decidir que finalitzarien el Correfoc amb 
un macroespectacle. 

La primera gran celebració del col·lectiu va ser la festa dels 
10 anys. Es va fer una gran trobada de dracs de foc de Ca-
talunya, més de 50, i van construir “la traca més llarga del 
món”. Feia 10 quilòmetres i passava per diferents punts 
d’Olot, fins al barri de Sant Roc i de tornada al centre de la 
ciutat. L’any 1992 els Comediants van convidar-los a parti-
cipar a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics.

En motiu dels 25 anys, el Pim Pam Pum Foc va crear l’es-
pectacle Lliliana juntament amb Janot Martorell i Òm-
nium Cultural amb una gran repercussió, la que va tenir 
també un altre espectacle, el Dantesc, inspirat en la Divi-
na Comèdia, que els olotins van portar a una fira interna-
cional a Itàlia.

Fotografia: Marc Roca
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Bones Festes del Tura!

Restaurant & Casual Food
Obert 365 dies a l’any. Cuina ininterrompuda

Solfa
Brasa i cuina

C. de Madrid, 222, Olot
972 26 83 37

Clarà
Entrepans, amanides i sucs

Pl. de Josep Clarà, 7, Olot
972 26 65 86

Comandes en línia a bcrek.com

Sa, natural i d’Olot

Entrevista a Dani Dorca, 
vicepresident del Pim Pam Pum Foc

Ens atén al local que el grup té a la Ron-
da Sant Bernat d’Olot, tot recordant que 
és obert a tothom.

Quan comenceu a preparar un espectacle 
quan partiu de zero?

A 15 dies d’acabar les Festes, la comis-
sió d’espectacles comença a pensar en 
el pròxim, i si necessitarem ajuda exter-
na o no. Últimament ens agrada acom-
panyar-nos de directors artístics perquè 
ens aportin nous punts de vista. La part 
artística és la que es comença a pensar 
primer, decidim quin espectacle farem, 
amb quin fil argumental. A partir del fe-
brer o el març es comença a treballar 
sobre les estructures que veurem.

Qui forma el grup?
Hi ha gent de tots els àmbits. Va venir 
una noia de l’Alt Empordà que havia vist 
un correfoc a Sant Feliu de Guíxols, va 
buscar grups prop de casa seva, es va 
decidir per nosaltres i ja hi està total-
ment integrada, tirant foc a tope. Hem 
tingut alts i baixos, com tots els grups. 
L’any passat potser érem 30, i aquest 
any tornem a estar en un dels moments 
més àlgids, entre 50 i 60 persones.

A què ho atribuïu?
Són modes, no ho sé. L’any passat vam 
fer un canvi important en el Correfoc 
que potser ens va ajudar. En desa-
parèixer la banda de timbalers, vam fer 
el recorregut amb un equip de so molt 
potent dins un camió. La idea va agra-
dar; intentarem donar-li continuïtat.

Es necessita formació per manipular el foc?
Tots els membres d’un grup de correfoc 
l’han d’haver fet. Fa uns anys hi va haver 
un canvi de normativa del foc a nivell 
europeu, i a Catalunya es va crear una 
mena d’excepció per tota la tradició del 
foc. Tres membres del grup vam anar a 
fer un curs a Girona i ens van fer for-
madors de diables. Un cop a l’any fem 
aquesta formació, sobretot pels que en-
tren però també per refrescar.

Segurament compteu amb molts manetes.
Hi ha gent que són ferrers i saben sol-
dar, tenim electricistes, lampistes, tèc-
nics de fluids hidràulics... Tothom apor-
ta coses dins la seva especialitat. Els que 

no sabem tant intentem ajudar i apre-
nem; aquí hem après a fer anar eines 
que potser no haguéssim fet anar d’una 
altra manera.

Quina és l’essència d’un espectacle de diables?
Que la gent el gaudeixi i se senti segura; 
si no està segura, no el gaudirà.

No tot són les Festes del Tura
I no tot són correfocs. Actualment es-
tem ajudant a Ses Majestats els Reis 
d’Orient al campament de Calonge, 
facilitant l’arribada dels carters reials a 
lloms d’un drac construït per nosaltres.

En total quantes vegades actueu a l’any?
Muntem de sis a set correfocs per tot 
Catalunya i la Catalunya Nord, i última-
ment hem estat pendents de la situació 
política, hem col·laborat amb Òmnium i 
l’ANC amb l’estelada de foc que hem vist 
tantes vegades. En total, sortim unes 10 
o 12 vegades a l’any per ensenyar el que 
fem. A veure si la gent s’anima a formar 
part del grup i d’aquesta família.
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La Turinada amb 
els Murruts

Les Festes del Tura no serien les mateixes sense la Turi-
nada. Sense cap mena de dubte, un dels actes més es-
perats pels joves. Una caminada nocturna pels carrers 
de la ciutat al ritme de les xarangues i amb l’aigua com 
a ingredient indispensable. Els veïns per on transcórrer 
el recorregut llencen litres i litres d’aigua sobre els joves 
mentre fan tota mena de càntics. Un acte que ha esdevin-
gut emblemàtic, que atrau a centenars de joves i que des 
de l'any 2008 organitzen els Murruts.  

L’associació va nàixer fa més de 10 anys gràcies just quan 
la penya AOAPIX va anunciar que es retirava de l’organit-
zació de la Turinada. L’Associació d’Olotins Amics del Porc 
i el Xai cercaven un relleu en l’organització i els Murruts 
hi van veure la seva oportunitat. Actualment la formen 
una trentena de persones que comparteixen les ganes de 
participar i contribuir en la festa major de la ciutat. A la co-
lla hi ha un petit grup format per vuit persones que està 
al capdavant de l'associació. Aquest any, a més del gran 
esdeveniment, també seguiran organitzant el Campionat 
mundial de pedra, paper i tisores, i la Festa del Barret. 
Dos actes que s’han convertit també en emblema i que 

UN DELS ACTES MÉS ESPERATS PELS JOVES

contribueixen en enfortir el model de les festes, basat en 
activitats a l’aire lliure, gratuïts i per a totes les edats. 

La Turinada és un acte dinamitzat des del principi fins al 
final i cal gaudir-lo durant tot el recorregut. Aquest any es 
repetirà la batalla de bandes al final del recorregut, ja que 
havia tingut molt d'èxit. En diferència de passades edi-
cions, se celebrarà davant l'església de Sant Esteve. L'ob-
jectiu de l'associació és que Olot gaudeixi de una bona 
Turinada i esperen que les xifres d'assistència estiguin 
entre les 4.000 i 5.000 persones. 
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CFGS EN ROBÒTICA, AUTOMATITZACIÓ I MECATRÒNICA 
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CAMPUS

El teu futur
comença
aquí!

Últimes
places!

Racing Team, 
els nous organitzadors 
del Ball de l’Hora

Tot i que es tracta d’una de les colles més joves de la ciu-
tat els Racing Team han demostrat des de la seva creació, 
ara fa cinc anys, que amb ells la festa està assegurada. 
Tot va ser gràcies a la faràndula, ja que tots en van for-

mar part i va 
ser on va co-
mençar la 
seva amis-
tat. Les 
dates pro-
peres dels 
aniversaris 
de quatre 
dels mem-
bres va su-

posar l’inici d’una celebració que més tard ha acabat 
sent un dels esdeveniments més esperats de l’estiu. Ho 
van celebrar amb un correbars pels carrers de la ciutat 
i un posterior sopar que va comptar amb una cinquan-

HAN ANAT CREIXENT I CONSOLIDANT-SE COM A UNA 
DE LES COLLES MÉS CONEGUDES DE LA COMARCA DES 
DEL SEU NAIXEMENT FA CINC ANYS tena de participants. L’any següent ja en van ser 100 i, 

actualment, en són prop de 320 els que no volen per-
dre’s els Quinto Crucis, que tenen lloc al juny i a l’agost, 
coneguts com l’Aniversari dels Amics del Racing Team i 
el Summer Festival respectivament. 

Si bé és cert que els Quinto Crucis els han fet coneguts 
arreu de la comarca, no són els únics actes que els Ra-
cing Team celebren durant l’any. També formen part de 
l’organització de la Cursa de la Moixina i enguany, per 
primera vegada, seran els encarregats de fer saltar i ba-
llar als garrotxins i garrotxines durant el Ball de l’Hora. 
Un dels seus membres, David Bosch, afirma que “s’ha 
anat perdent públic i tradicionalment era un dels esde-
veniments més importants durant les Festes del Tura”, i 
és per aquest motiu que han decidit involucrar-s’hi i or-
ganitzar el Ball de l’Hora d’enguany amb alguns canvis i 
sorpreses amb l’objectiu de revifar-lo. El més significatiu 
serà el canvi d’hora: passarà a celebrar-se entre les dues 
i les tres de la matinada, tot i que continua al mateix 
espai, al carrer de Baix del Tura.

El Ball de l’Hora és un dels 
actes estrella de les Festes 
del Tura i per nosaltres 
organitzar-lo és molt 
important. Hem vist com 
s’anava apagant i ara tenim el 
privilegi de revifar-lo

David Bosch, membre dels Racing Team
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La Norantada 
continua un any més

Tot i que van aparèixer oficialment com a colla pels 
voltants de l’any 2000, els WekeWeke van néixer molt 
abans, ja que es tracta d’un grup d’amics que ja com-
partien moments durant la seva època d’institut. Va ser 
l’any 2009 quan van organitzar el seu primer acte durant 
les Festes del Tura: La Norantada. Un homenatge a la 
dècada dels 90 amb la música que s’escoltava aquells 
anys i amb la participació d’artistes que van assolir la 
fama durant l’època. Lluís Juncà, membre dels WekeWe-
ke, explica que per al grup els 90 va ser el període que 
van viure més intensament la vida nocturna d’Olot i és 
per aquest motiu que van decidir organitzar aquesta 
festivitat afegint detalls que la converteixen en un esde-
veniment peculiar i dels més coneguts durant les Festes 
del Tura. 

La “Xindriada” és només un complement de la festa, 
però per als WekeWeke és un dels elements que els di-
ferencia perquè serveixen els còctels dins d’una síndria 
amb l’objectiu de teletransportar als assistents a l’estiu. 

D’UN GRUP D’AMICS DE L’INSTITUT N’HA SORGIT UNA 
DE LES FESTES MÉS POPULARS D’OLOT, QUE CADA ANY 
APLEGA A CENTENARS D’ASSISTENTS

La Noranta-
da va sorgir 
de la nostàl-
gia dels anys 
90 i de la fes-
ta d’aquells 
temps i s’ha 
convertit en 
una festa on 

hi assisteixen centenars de persones de totes les edats 
any rere any. Els WekeWeke continuen, després de deu 
anys, amb la mateixa il·lusió per seguir organitzant la 
festa que més els caracteritza i participar del model fes-
tiu de la capital garrotxina.

Ens agradaria que a Olot 
hi haguessin colles més 
nombroses per organitzar 
les festes, ja que sent pocs és 
molt complicat

Lluís Juncà, membre dels WekeWeke
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Els castells de Festes

Els Xerrics d’Olot és la colla Castellera d’Olot. Així doncs, 
la seva participació a les Festes és imprescindible. Un 
dels dos grans actes en els quals participen és la Diada 
de Festes del Tura que se celebra el dissabte 7 de se-
tembre a la Plaça Rector Ferrer a les 6 de la tarda. Les 
colles convidades d’enguany són els Marrecs de Salt i els 
Sagals d’Osona. 

No obstant això, un dels 
esdeveniments més espe-
rats pels amants dels cas-
tellers és el pilar caminat a 
les escales de Sant Esteve 
i l’actuació del seguici po-

pular a dos quarts de nou del vespre del diumenge 8 de 
setembre. La jornada s’ubica a la plaça d’Esteve Ferrer 
on les peces del seguici popular olotí (el drac, l’àguila, 
el conill i el pollastre) i els Bastoners d’Olot fan el seu 
ball. A continuació s’inicia la cercavila fins al santuari del 
Tura d’Olot on el mocador es col·loca a la Verge del Tura, 
patrona d’Olot. Els acompanyaran els Ministrers de la 
Bouera i els grallers dels Xerrics d’Olot. A dins de l’esglé-
sia s’hi trobaran alguna sorpresa. 

LA COLLA CASTELLERA DELS ‘XERRICS’ SE SUMA A LES 
ACTIVITATS DE FESTES DEL TURA. 

Les colles convidades 
d’enguany són els 
Marrecs de Salt i els 
Sagals d’Osona
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30 anys d’AOAPIX 
i 25 del Porc i el Xai

L’AOAPIX és una de les colles que més moviment ha sa-
but generar entorn a les seves activitats de les Festes, 
fins al punt de publicar, des de fa ja uns anys, un progra-
ma amb els actes que organitzen. Enguany la programa-
ció és ben dolça perquè coincideix amb els seus 30 anys 
d’existència. Ho farà amb tots els esdeveniments habi-
tuals i un concert especial, amb l’Orquestra Mondragon 
a la Plaça Major el dissabte 7 de setembre a la mitjanit.

El dissabte també hi haurà la Concentració i Encierro de 
Marrans a les vuit del vespre, una activitat que es repe-
tirà el dilluns 9 de setembre a la mateixa hora. El dilluns 
és el dia del Concurs de paelles, al passeig de la Muralla, 
on hi actuaran Nali Kardan i Les Tietes Queques. La vint-
i-unena edició del Campionat del món de llançament 
de pinyol d’oliva es celebrarà el diumenge a les sis de la 
tarda a la plaça Rector Ferrer mentre que el Porc i el Xai 
se’ls podrà veure ballar els tres primers dies de festes, 
divendres i dissabte a la Plaça Campdenmàs, amb pastís 
inclòs, i el diumenge al Pati de l’Antic Hospital Sant Jau-
me i a la Residència del Tura. 

L’ENTITAT CONVIDA A L’ORQUESTRA MONDRAGÓN 
PER CELEBRAR EL SEU ANIVERSARI

Per a la penya aquests 30 anys han estat ben dolços i 
per aquest motiu la programació de l’AOAPIX d’aquest 
2019 es presenta en format de caramel en el que, a més 
de la programació detallada, també es proposa que es 
construeixin paraules amb les lletres de ‘TURA’. Entre els 
caramels repartits amb la programació n’hi ha 4 que te-
nen una lamina daurada al seu interior. Les persones 
que els trobin podran participar com a convidats en un 
dels actes interns de la penya. 

Foto: ACGAX. Servei d'imatges. Fons fotografia Serradell. Ator: Àlvar Farré
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L’Orquestra Mondragón
L’Orquestra Mondragón va actuar a Olot l’any 1985 
a la plaça Major durant les Festes del Tura. Amb el 
retorn a la capital garrotxina d’aquesta formació 
musical pionera en la fusió de la música i el teatre, 
l’entitat no només vol celebrar el seu aniversari 
sinó que també vol homenatjar a associacions con 
la Xafarnat, el PTO, la Taurina, els Celtes Curts, les 
Truges Road, els Gats de Sant Miquel, els Coster’s i 
totes les penyes d’Olot i comarca que d’una mane-
ra o altra van ajudar a néixer l’AOAPIX. 

25è aniversari del Porc i el Xai
El gegant del Porc i el Xai va néixer durant el 5è 
aniversari de l’AOAPIX. Per tant, la colla està en-
guany de celebració doble. La figura es va batejar 
el 4 de setembre del 1994 i va sortir al carrer per 
primera vegada el 7 de setembre durant la cerca-
vila de Festes del Tura per, després, ballar per pri-
mera vegada a la plaça Campdenmàs. És per això 

que després del primer ball de les festes d’aquest 2019, 
el porc i el xai bufaran les espelmes del seu 25è aniversa-
ri tot compartint un pastís. 

Una història que s’escriu en majúscules
Era l’any 1989 quan cinc joves van convocar una assem-
blea oberta, convidant a amics i coneguts per posar 
en marxa una entitat festiva i gastronòmica amb l’únic 
objectiu de passar-ho bé. D’aquí en va sortir un primer 
grup de prop d’una cinquantena de persones que van fer 
néixer l’AOAPIX, l’Associació cultural i recreativa d’olotins 
amics del porc i del xai. El context de l’època, l’augment 
de l’associacionisme i el canvi progressiu en la forma de 
viure la cultura i les festes ho va posar tot de cara perquè 
aquesta associació pogués agafar el relleu generacional 
d’altres penyes i entitats de la ciutat i la comarca. Amb 
dos anys de vida, l’AOAPIX va començar a organitzar es-
deveniments propis i des de llavors no ha parat.

La festa dels 30 anys 
Les Festes del Tura i el concert de l’Orquestra Mondra-
gón seran el tret de sortida a una celebració d’aniversari 
que culminarà el proper diumenge 6 d’octubre. La festa 
es farà al Firal Petit i tot i que de moment l’AOAPIX no ha 

desvetllat el programa sencer d’activitats, ja n’ha deixat 
entreveure un tastet. No hi faltaran dos ingredients ga-
rrotxins per excel·lència, la ratafia i les corrandes. Tam-
poc trobarem a faltar el ja tradicional mercat de la jogui-
na (que organitzen cada primer diumenge d’octubre) o el 
ball del porc i el xai, així com una cargolada i una cursa de 
cargols, entre moltes altres sorpreses que han preparat. 

Agenda

Dissabte 7 i Dilluns 9 de setembre
20h Concentració i encierro de marrans fins al Tura i 
Reculà fins a Sant Esteve

Dilluns 9 de setembre
20h Concurs de paelles. Després del sopar concert de 
Nali Kardan i Les Tietes Queques
Passeig de la Muralla

Diumenge 8 de setembre 
18h XXI Campionat del món llançament pinyol d’oliva
Plaça Rector Ferrer 

Ball del Porc i el Xai

Divendres 6 de setembre 
Després de l’esclat del volcanet i la cercavila fins la 
Plaça Campdenmás. 

Dissabte 7 de setembre 
Després de la concentració i encierro de Marrans. 

Diumenge 8 de setembre 
17h Pati de l’Antic Hospital Sant Jaume
18h Residència del Tura 

Foto: Enric Carré
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Festa sí, lluita també!

A ritme de tradició

Les Festes del Tura són l’època amb més gent rondant 
per Olot i suposen, per tant, una magnífica oportunitat 
per als activistes socials més implicats de la comarca 
per difondre les seves idees. D’aquesta manera, du-
rant les festes també s’alerta de desigualtats que per-
viuen en la nostra societat.

L'acció dels moviments socials per festes es va fer evi-
dent fa dues dècades. Els Monitors Cooperants i altres 
entitats van fer llavors activitats prop del passeig de la 
Muralla vinculades a una nova consciència. Més enda-
vant es va concedir una barraca a l’entitat independen-
tista i col·lectiva Greda, i amb ella va sorgir el Cercatas-

Durant Festes del Tura no només s’ofereixen esde-
veniments de caire actual, sinó que molts garrotxins 
i garrotxines esperen amb il·lusió els actes de balls 
tradicionals, entre ells el Ball Pla i la sardana Adéu 
Vila d’Olot. 

El primer és un esdeveniment recuperat fa pocs anys 
en què habitualment participen unes 25 parelles. El 
Ball Pla es considerava la dansa nacional de Catalun-
ya abans de l’aparició de la sardana moderna. Es ba-
llava a la majoria de pobles catalans i cadascun l’inter-
pretava a la seva manera, tot i que s’hi podien trobar 
elements similars, com ballar en parella i establir les 
mans com a punt de contacte. Aquesta dansa propor-
ciona una personalitat a la festa per la seva importàn-
cia històrica i per l’element patrimonial que suposa. 
El director de l’Esbart d’Olot, Àlvar Borrell, explica que 
la dansa és així perquè els olotins i olotines de fa 200 
anys ho van decidir i el pas del temps li ha dotat un 
caràcter propi i distintiu. Tal és la seva importància 
que hi ha persones que assagen durant diversos dies 
previs a les festes per tal de poder executar la coreo-
grafia el dia de la posada en escena.

L’any passat es va decidir passar el Ball Pla a l’últim dia 
de Festes del Tura per poder concentrar els dos esde-
veniments de balls tradicionals en una mateixa jorna-
da. La segona dansa a ballar és l’Adéu Vila d’Olot, una 
sardana de germanor que també té lloc al Firal Petit, 
interpretada per La Principal d’Olot. A l’acte cada any 

COL·LECTIUS SOCIALS FAN EVIDENT DESIGUALTATS QUE PERVIUEN DURANT LES FESTES

ELS BALLS TRADICIONALS PRENEN PROTAGONISME 
DURANT LES FESTES DEL TURA

s’hi concentren centenars de persones disposades a 
acomiadar les festes al ritme de la sardana. 

El Ball Pla i l’Adéu Vila d’Olot no són els dos únics es-
deveniments de caire tradicional que tindran lloc du-
rant les Festes del Tura. Els Xerrics i l’associació El Ti-
l·ler organitzen el Seguici Popular amb les actuacions 
de les figures de bestiari i entremesos de les faràndu-
les representants dels barris de la capital garrotxina. 
L’acte es durà a terme el dia 8 de setembre a 2/4 de 
10 del vespre a la Plaça Rector Ferrer, amb algunes 
de les figures amb més rellevància històrica i artística 
de la ciutat, com el Drac del Carme, el Conill, el Po-
llastre i l’Àguila de Sant Ferriol. També s’hi afegeixen 
els Bastoners d’Olot, que aquest any actuaran amb la 
novetat d’una nova dansa, i el Pim Pam Pum Foc amb 
el Ball de Diables.

ques o el pregó alternatiu, més incisiu. Fins i tot es van 
organitzar concerts gràcies a la col·laboració fluïda del 
col·lectiu amb la comissió.

Avui dia, tot i que hagi minvat la seva acció, la barra-
ca es manté i continua servint d’altaveu dels conflictes 
vigents: l’any passat, el punt composat per la Greda, 
la Dalla Feminista o l'Ateneu Mala Petja va reivindicar 
el col·lectiu LGTBI. Aquest cop hi seguiran i amb pro-
testes que necessiten posar-se a primera línia, perquè 
sempre hi ha lloc per a la lluita per gaudir amb plenitud 
de les Festes del Tura d’Olot.



RESIDÈNCIA LA TARDOR

A PROP DE COMPLIR 15 ANYS AL VOSTRE SERVEI

El centre està consolidat com una residència que permet gaudir d'un concepte de 
vida on l'objectiu diari és que tothom se senti el més semblant a casa, sense 
descuidar les necessitats de cada persona, adaptat a les seves particularitats i 
capacitats per desenvolupar les diferents activitats personals i de lleure".

CENTRE DE DIA TOTALMENT DIFERENT 

El centre de dia és un servei d'acollida diürn, on s'ofereixen diferents opcions 
adaptades a les necessitats de les famílies i del propi usuari. Estada tot el dia: 
matins, tardes, caps de setmana, tallers/activitats, àpats.

L'usuari de centre de dia està integrat plenament en les activitats del centre i 
poden disposar dels serveis de tots els professionals:

• Metge / Infermera
• Fisioterapeuta
• Terapeuta ocupacional
• Psicòloga
• Assistent social
• Perruquera / Podòloga
• Transport

ESPAI TARDOR INTEGRAT A LA MATEIXA 
RESIDÈNCIA, OBERT A TOTHOM:
UN ESPAI PER GAUDIR TU I ELS TEUS

• Tallers
• Reunions
• Teatre
• Música
• Taller de lectura

     A partir del setembre, 
ball en directe per a 
persones majors de 70 
anys. Tothom hi està 
convidat. 

Segueix les activitats a 
través del setmanari La 
Comarca, d’Olot Televi-
sió i les xarxes socials 
Twiter (@LatardorO) i 
Instagram (@residen-
cialatardor)

UN VENTALL D’OPCIONS PER A LA GENT GRAN

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

Recupera el que has deixat a 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.
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Un concert a cada plaça

La programació musical és una de les joies de la corona 
de les Festes del Tura, un element essencial de la seva 
vitalitat. La tradició d’oferir concerts gratuïts d’estils dife-
rents i de manera simultània a diferents places de la ciu-
tat és un model d’èxit que fa molts anys que dura i que 
ressona a la resta de poblacions catalanes, d’on proce-
deix bona part del públic que gaudeix de l’oferta musical.

Darrerament els programadors han tingut l’olfacte de 
programar a preu d’emergent grups que han despuntat 
poc abans de pujar als escenaris de la festa major d’Olot. 
El premi ARC a la millor programació del 2012 i la nomi-

nació de l’any pas-
sat han canviat les 
tornes. Ara són els 
mateixos grups els 
que, un cop conso-
lidats, volen ser a 

l’aparador de les Festes del Tura. Enguany n’hi haurà més 
que mai. Grups locals i emergents compartiran els esce-
naris amb artistes que no necessiten presentació com, 
per exemple, Mishima, els Catarres, Obeses, Buhos, Mi-
quel del Roig o la mítica Orquestra Mondragón.

LA FESTA ACULL UNA CINQUANTENA DE GRUPS, 
ENTRE CONSOLIDATS I EMERGENTS

Mishima, els Catarres, 
Obeses, Buhos, Miquel del 
Roig o la mítica Orquestra 
Mondragón
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Jordi Serrat, 
director de les Festes del Tura
“Els darrers anys les Festes del 
Tura s’han convertit en un apara-
dor que les fa més atractives als 
grups”.

Mishima és un dels exemples del 
poder d’atracció que està guanyant 
la Festa Major d’Olot. Els concerts 
gratuïts per al públic són gairebé 
una excepció a les gires de la for-
mació liderada per David Carabén. 
Ells escullen les propostes i, segons 
els programadors, han escollit ser 
a les Festes del Tura. El fenomen, 
però, no és només una qüestió de 
renom. Segons el director de la 
festa major olotina, Jordi Serrat, 
també hi influeixen altres factors: 
“Aquest any les condicions tècni-
ques que tenim al Firal Petit ens 
permeten acollir grups que potser 
tenen més exigències tècniques”.

Jordi Serrat, 
director de les Festes del Tura: 
“Aquest any les condicions tèc-
niques que tenim al Firal Petit 
ens permeten acollir grups que 
potser tenen més exigències 
tècniques”.

Sigui com sigui, enguany les més 
de 40 actuacions proposades 
des de l’Àrea de Festes de l’Ajun-
tament d’Olot i les organitzades 
per entitats i cobles sumen una 
cinquantena. Obeses és un al-
tre dels grans noms del cartell 
d’enguany. El seu cantant, Arnau 
Tordera, està encantat de ser-hi: 
“Ens fa molta il·lusió. Ja vam es-
tar a les festes fa anys durant la 
gira de presentació del nostre se-
gon disc i en tenim un record ex-
cel·lent. Tornem a un lloc on ens 
hem sentit molt a gust”.

Arnau Tordera, 
cantant d’Obeses: 
“Ens fa molta il·lusió. Ja vam es-
tar a les festes fa anys i en tenim 
un record excel·lent. Tornem a 
un lloc on ens hem sentit molt 
a gust”.

Completen el pòquer d’asos 
d’aquesta edició Els Catarres 
que, com Obeses, també repe-
teixen als escenaris de les Fes-
tes del Tura i Buhos, grup assidu 
als grans festivals de Catalunya. 
També ho és Miquel del Roig, qui 
no para d’atraure públic amb les 
seves particulars versions i tam-
bé ho farà a Olot.

2018: Txarango al Firal petit
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Viatge de tornada a les Festes del Tura 
Una de les grans atraccions musicals de la festa major 
d’enguany serà sens dubte l’Orquestra Mongragón, la 
formació liderada pel famós i excèntric cantant basc 
Javier Gurruchaga. El grup va ser la sensació de les 
Festes del Tura del 1985. Ara, 34 anys després, tornen 
a la festa d’Olot i ho fan al mateix escenari que ho van 
fer llavors, el de la plaça Major. Ho fan convidats per 
una penya que acaba de complir la trentena: l’Asso-
ciació d’Olotins Amics del Porc i el Xai.

Enric Canadell s’acomiadarà aquestes festes
El discjòquei i artista visual olotí té previst acomia-
dar-se dels escenaris després de dècades oferint 
sessions de música i ambientant sales i festes de tot 
Catalunya amb el seu Feelgood. Sens dubte, la millor 
manera de fer-ho serà davant dels seus seguidors ga-
rrotxins a l’escenari de les Festes del Tura.

Altres noms i sons per descobrir
La programació musical de les Festes del Tura també 
amaga pedres precioses darrere noms desconeguts 
per als profans. Darrere del nom de Momo trobarem 
un dels grups de versions de Queen més reconeguts 
de l’Estat, que arriba a la festa major d’Olot poc des-
prés de reviure la vida i obra de Freddie Mercury al 
film ‘Bohemian Rapsody’. Si es vol descobrir què és el 
vudú haitià amb inspiració del rock dels 70, si parlem 
de música, el millor serà anar a escoltar Moonlight 

Benjamin. La fusió flamenca arribarà representada 
per Maruja Limón, i si volem escoltar trap, un estil 
urbà en voga, haurem de consultar a l’agenda el dia, 
hora i lloc del concert de Lildami, premi Enderroc per 
votació popular del millor disc de músiques urbanes.

La programació musical de les Festes del Tura del 
2019 posa a les places d’Olot estils tan diferents com 
la música de l’Orquestra Selvatana o la de grups de 
versions de la Polla Records, Eskorbuto o Kortatu. No-
vament, hi haurà per triar i remenar per festes. El que 
no hi haurà espai és per a les excuses.



7 setembre 2019

Olot • Festes del Tura

La Batalla 
de les Flors

Organitza: Amb el suport de:
Àrea de Festes
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Programa La Batalla de les Flors

Carrosses participants

A partir de les 17.00

Al carrer Closells, si el temps ho permet, 
concentració de les carrosses participants a 
La Batalla de les Flors.

A les 20.00

A la Plaça Clarà, inici de la desfilada.
Concurs de carrosses i batalla de confeti.

Presenta:  
Ràdio La Vall. 

STOKATS
Colla d’animació, fora de concurs 

MARRINXOS
Marrinxos on Tour

ELS BOIXOS DE SANT LLORENÇ
La Flor de la Vida

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL D’OLOT

Trepitjant Fort

MARXOSOS DE SANTA PAU
Al Galop 

ALMOGÀVERS GARROTXINS
I Tirem perquè ens Toca

LA CARNAVALESCA D’OLOT I 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Ni Blanc ni Negre

LA JOVE ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
SARDANISTA FLOR DE FAJOL
Flor de Fajol al Temple del Foc

ASSOCIACIÓ CULTURAL I SARDANISTA 
FLOR DE FAJOL

Flor de Fajol al Far West 

LA SANTJOANENCA
Juguem a Horseball 

PENYA CARNAVALESCA ELS TITOTS
Pòker d’Anys 

NOTES:
En cas de mal temps es farà dimecres 11 de setembre. 

Durant la setmana del 2 al 6 de setembre tothom que 
estigui interessat en veure com s’han elaborat les 
carrosses i es fan els últims retocs, poden visitar de 
18.00 a 20.00 el local on s’hi treballa, al costat del Parc 
Nou, antiga nau de Bellapart. 

Organitza: 
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot.

Col·labora: 
Ajuntament d’Olot.

7 setembre 2019



ascensors-serra.com

Ronda les Mates, 9-10. OLOT (Girona)
Tel 972 260 500
info@ascensors-serra.com

SERVEI EMERGÈNCIES
24 HORES
901 200 070

95 anys pujant junts

Puges?
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Primer Premi 
LA SANTJOANENCA
EN LLIGAMOSQUES I EL CONTE 
DEL RAM DE LA GEGANTESSA
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Segon Premi
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
I SARDANISTA FLOR DE FAJOL
40 ANYS CONSTRUIN IL·LUSIONS

Tercer Premi
LA JOVE ASSOC. CULTURAL 
I SARDANISTA FLOR DE FAJOL
JUGEM?

Quart Premi A
LA CARNAVALESCA D’OLOT I 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
MÉS CABEÇUTS QUE LA 
CARNAVALESCA

Quart Premi B
PENYA BLAUGRANA 
ALMOGÀVERS GARROTXINS
ELS PICAPEDRES GARROTXINS
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La Batalla de les flors és un dels actes més esperats i amb més participació 
de les Festes del Tura. Es tracta d’un esdeveniment popular que pot enten-
dre’s com una exaltació de la vida i el color, de l’art i la passió. El protago-
nisme l’adquireixen les carrosses cobertes de flors de paper que desfilen a 
l’entorn de la Plaça Clarà d’Olot exhibint les seves comparses i coreografies. 
No obstant això, la batalla de confeti és el moment més anhelat per petits i 
grans per passar-s’ho d’allò més bé. 

L’any passat van aconseguir augmentar 
el nombre de carrosses que participa-
ven en l’acte, després de la davallada 
dels últims anys. Així doncs, s’ha acon-
seguit arribar a la dotzena de carrosses 
fent que la participació augmenti con-
siderablement. Com a novetat, aquest 

any participa una carrossa de Terrassa, els ‘Boixos de Sant Llorenç’, la qual 
ja participa en altres actes de la ciutat d’Olot com és el carnaval. En contra-
posició, la penya ‘Carnavàlia’ no participa en l’acte i ‘La Carnavalesca d’Olot 
i Castellfollit de la Roca’ només presenta una carrossa en comptes de dues. 

Les  carrosses que participen en l’esdeveniment obtenen sis-cents euros pel 
sol fet de participar per cobrir les despeses, ja que ha estat elaborada es-
pecialment només per aquest acte. A més, opten a un premi de 700 euros i 

Batalla de colors i disbauxa
LA BATALLA DE LES FLORS ÉS UN DELS ACTES MÉS POPULARS I 
EMBLEMÀTICS DE LES FESTES DEL TURA

2004

2004

Es tracta d’un 
esdeveniment popular 
que pot entendre’s com 
una exaltació de la vida i 
el color, de l’art i la passió
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trofeu pel guanyador, 550 euros i trofeu del segon premi, 
400 euros i trofeu pel tercer, 300 euros i trofeu pel quart i 
200 euros i trofeu pel cinquè. Els trofeus són gentilesa de 
l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. 

El jurat que valora les carrosses està format per perso-
nes de reconeguda solvència artística que puntuen el 
treball de decoració de la carrossa sense tenir en comp-
te l’escenografia de la comparsa. Remarcar, però, que 
fins a l’any passat el jurat estava format per membres de 
les comparses. No obstant això s’ha apostat per experts 
del món de l’art i el disseny perquè les valoracions siguin 
més objectives. 

Una altra novetat que es va incorporar l’any passat és la 
possibilitat de veure les carrosses dues hores abans de 
la desfilada. Per aquest motiu s’exposen al costat de la 
Plaça Clarà, al carrer Notari Closells, per tal que es pu-
guin apreciar millor els detalls artístics.
L’any passat van participar un total de dotze carrosses 
i el primer premi se’l va emportar ‘La Santjoanenca’. La 
colla de Sant Joan les Fonts es va inspirar en el cap del 
Lligamosques, el capgròs que enceta les cercaviles de la 
faràndula. 

L’acte es durà a terme el dissabte 7 de setembre al 
vespre i serà presentat per Ràdio Sant Joan les Fonts, 
després que l’any passat la presentés Ràdio Les Pla-
nes d’Hostoles. Malgrat que hi ha diversos actes de les 
Festes del Tura que es duen a terme a la mateixa hora 
l’organització busca augmentar la participació i el nom-
bre d’espectadors per tal de conservar una tradició em-
blemàtica i estimada pels olotins.

UNA TRADICIÓ QUE
EVOLUCIONA DES DE 1927

Es tracta d’un dels actes més cèlebres i antics, 
ja que aquesta tradició es remunta al 1927, 
quan l’esdeveniment es gestionava des del 
Centre Catòlic d’Olot sota el nom del Cos Iris. 
No obstant això, no va ser fins a l’any 1997 que 
el CIT, Centre d’Iniciatives Turístiques, va aga-
far el relleu de l’organització de l’acte i va re-
cuperar l’antic nom de La Batalla de les Flors. 
A més, va aconseguir reviure l’activitat fomen-
tant la participació d’entitats i associacions de 
tota la Garrotxa. Des de l’any 2001 el Centre 
d’Iniciatives Turístiques d’Olot va editar unes 
reproduccions litogràfiques sobre la faràndu-
la d’Olot amb motiu de la Batalla de les Flors. 
Sota el nom Farandulàrium: l’anecdotari fan-
tàstic olotí i obra de l’artista local Tavi Algueró. 
No obstant això, aquest any no es durà a terme

2005

2005



VIU LES FESTES DEL TURA

LITOGRAFIA

FDT 2019 48V

En motiu del 30è aniversari de la colla olotina AOAPIX i 
del 25è aniversari del Porc i el Xai, aquest any l’entitat és 
la protagonista de la litografia del dibuixant Tavi Algueró. 
L’artista no només s’ha inspirat en la colla, sinó que ha 
volgut tocar un altre tema d’actualitat com és el cas dels 
líders independentistes presos. La imatge presenta la 
faràndula amb totes les seves figures vista a través d’uns 
barrots penitenciaris, un total de quatre fent referència a 

les quatre barres de la bandera catalana. 

El que va néixer amb la voluntat de recaptar fons per 
subvencionar el cost de la Batalla de les Flors i les ca-
rrosses que s’hi presenten ha acabat esdevenint en una 
tradició durant les Festes del Tura, i és que són molts els 
aficionats que han estat col·leccionant durant anys les 
litografies presentades, sempre inspirades en elements 
de la cuitat i la festivitat i altres temes d’actualitat. En-
guany seran 1.000 les unitats que es posaran a la venda 

a un cost inferior que en les darreres edicions. 

La colla AOAPIX 
i els polítics presos, 
protagonistes de la 

litografia d’aquest any
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El Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot 
edita, des de fa divuit anys, reproduccions 
litogràfiques de la faràndula d Olot.

L’anecdotari fantàstic olotí és obra de l’artista 
Tavi Algueró i compta amb la col·laboració de 
les empreses Alzamora i Cartolot.

Podeu adquirir les litografies a les oficines del 
CIT, al Passeig d'en Blay, 58 d’Olot.



Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot

SOCIS D’HONOR
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Animals humanitzats 
o humans animalitzats?

Durant les Festes del Tura Olot gaudirà de dues repre-
sentacions molt diferents. La primera serà ‘Animals de 
companyia’, d’Una càpsula de teatre, una tragicomè-
dia d’Estel Solé dirigida per Xevi Rossell i interpreta-
da per Anna Aumatell, Jordi Colom, Jordi Cortés, Anna 
Martí i Laia Planella. Aumatell defineix l’obra com “una 
història d’egos i enveges que constata la soledat i la 
necessitat d’afecte en la societat que vivim”. La trama 
parteix del sopar que organitza una colla d’amics per 
rebre la Beth (Laia Planella), que torna a casa després 
de tractar-se un trastorn mental en un centre psiquià-
tric. Segons Aumatell, el que busca ‘Animals de Com-
panyia’ és que l’espectador “es formuli preguntes de 
tot allò que interpreten els actors, a més de pregun-
tar-se al final de l’obra si ells mateixos han viscut una 
situació d’aquest tipus”. La història posa en dubte els 
valors de l’amistat i la sinceritat, superats pels egos 
i les enveges. Com molt bé defineixen els creadors 
d’aquesta obra, “la soledat i la necessitat d’afecte po-
den fer que tots plegats ens convertim en animals de 
companyia”. Es podrà veure dissabte 7 de setembre a 
les 8 del vespre al Teatre Principal d’Olot.

D’altra banda, Toti Toronell i Pere Hosta portaran a 
escena ‘Escargots’, el dilluns 9 de setembre al Teatre 
Principal, en tres sessions: a les 5 i a les 7 de la tarda i 
a les 9 del vespre. Toronell i Hosta donaran vida a uns 
cargols que portaran rialles assegurades i moments 
per a la improvisació. Durant l’espectacle els actors i 
el públic es posaran a la pell d’aquest animal que surt 
havent plogut, tot movent-se per l’absurd i el surrea-
lisme en un espectacle no només pensat per als més 
petits, com és habitual en els treballs de Pere Hosta i 
Toti Toronell. ‘Escargots’ es va estrenar durant la Fira 
Tàrrega 2018 i els seus creadors volen deixar molt cla-
ra una cosa: “Tots els animals que surten a l’espectacle 
són pura ficció... menys dos”.

LA PROGRAMACIÓ TEATRAL DE FESTES TÉ 
ACCENT GARROTXÍ

totitoronell.com
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DIVENDRES 6

TARDA

17.45 
Inici de Festes amb la cercavila 
dels gegants, nans i cavallets, 
acompanyats del Cap de 
Lligamosques i la resta de 
faràndula. Sortiran de l’Hospici i 
recorreran els principals carrers 
del Nucli Antic. Segons la previsió 
meteorològica, l’acte es podria 
suspendre o escurçar. Hospici

19.45 
Vintena edició de la Tamborrada, 
amb les bandes Trik Trak Tabalers, 
Trenkabaketes del Pont,Timbus, 
Dum Dum Dum i Perkal Percussió. 
Cercavila de la Plaça del Mig al 
Firalet, on tindrà lloc l’actuació final.

20.00 
Cant de la salve i ofrena floral 
Santuari del Tura

Programació Festes del Tura 2019 (del 6 al 10 de setembre)

20.30 
Tamborrada 
Firalet 

21.00 
Pregó 
a càrrec de Joan Soler Ribas. 
Ajuntament 

21.30 
Esclat del Volcanet 
Firalet 

21.45 
Cercavila i ball del Porc i el Xai 
del Firalet a la Plaça  Campdenmàs 
En cas de pluja, el ball es farà a l’Hospici

NIT

22.00 
Espectacle de dansa catalana 
Plaça Major 

22.30 
Bananna Beach Firal

23.30 
Esto No Es Rock 
Radical Vasco 
Plaça de Campdenmàs

00.00 
Nau 
Plaça de les Monges

00.00 
The Velvet Candles 
Plaça Major

00.30 
Els Catarres 
Firal

02.00 
Dinamo 
Plaça Major 

02.30 
DJ Enric Canadell 
Firal



 CULTURA POPULAR | gegants, cercaviles, correfoc... 
PROP DE 50 CONCERTS | Catarres, Obeses, Mishima, 

Orquestra Mondragón, Buhos, Momo, Moonlight Benjamin...

MÉS DE 140 ACTES
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DISSABTE 7

MATÍ

9.00 
Concurs de pesca juvenil 
Prat dels Tossols

10.00 
XI Cursa d’orientació 
Orientura 
Pavelló Municipal d’Esports

11.00 
Ball del Gat i els Gegants de 
Sant Miquel 
Residència Montsacopa

11.45 
Ball dels gegants de Sant 
Cristòfor i Masbernat 
Residència del Tura

12.00 
Ball del Gat i els Gegants de 
Sant Miquel 
Pati de l’antic hospital

12.00 
Welcome to the jungle 
Kids & Us 
Plaça d’Esteve Ferrer 

12.00 
’Masterclass’ 
de Kangoo Power 
Plaça Major 43

Programació Festes del Tura 2019 (del 6 al 10 de setembre)

TARDA

16.00 
Ball del Gat i els Gegants de 
Sant Miquel 
Residència del Tura

16.00 
XIII Torneig de Rugby 
XV Ciutat d’Olot 
Parc Atlètic Tossols 

16.00 
5è Campionat Popular d’Escacs 
Festes del Tura Local del Club 
Escacs Olot  / Firal 

16.00 
14è Campionat de truc 
de quatre 
Carrer Bellaire 

17.00 
Concentració de les carrosses 
participants a la
Batalla de les Flors 
Carrer de Mateu Closells

17.30 
Diada castellera 
de les Festes del Tura 
Plaça d’Esteve Ferrer 
En cas de pluja, a l’Hospici

18.00 
Partit de futbol de segona B: 
UE Olot - Lleida Esportiu 
Estadi Municipal de Futbol 

18.00 
Ball ‘country’ 
Plaça Major 

18.00 
Ballada de sardanes 
amb la cobla La Principal d’Olot 
Firal 
En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà

19.00 
Festival de Patinatge Artístic 
Pavelló Municipal d’Esports

20.00 
Espectacle de Teatre 
Animals de Companyia 
Teatre Principal 

20.00 
Batalla de les Flors 
Plaça Clarà 

20.00 
’Encierru’ de marrans 
Davant de Sant Esteve 

20.20 
Ball del Porc i el Xai 
Plaça de Campdenmàs

NIT

22.00 
Balls de saló
Pa d’Àngel 
El Torín 



M
#UdGExperience

Màsters universitaris
Viu l’experiència UdG

Tel. +34 972 41 88 43  
masters@udg.edu 
www.udg.edu/masters

¿Conectem?    

anunci MASTER NUVOL JUNY 19.indd   1 09/07/2019   09:28
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DIUMENGE 8

MATÍ

08.00 
Missa 
Santuari del Tura

08.00 
Concurs de pesca Festes del Tura 
Prat dels Tossols 

10.00 Missa solemne 
concelebrada i processó amb la 
Verge del Tura 
Santuari del Tura 

12.00 Ball i cercavila dels 
gegants, nans i cavallets 
Plaça Major 

12.30 Missa 
Santuari del Tura 

DISSABTE 7

NIT

22.00 
Ball concert folk 
Aires del Montseny 
Firal 

22.30 
Havaneres 
Colla Jacomet 
Claustres del Carme 

22.30 
Correfoc 
De la Plaça de Campdenmàs 
a la Plaça de braus

23.30 
Orquesta Mondragón 
Plaça Major 

Programació Festes del Tura 2019 (del 6 al 10 de setembre)

23.30 
Maruja Limón 
Plaça de Campdenmàs 

23.45 
‘Farga Budell 2019’ 
L’espectacle del Pim Pam Pum Foc 
Plaça de Braus 

00.00 
Norantada 
Firal 

00.00 
Nit Techno Singer Wolves 
Passeig de la Muralla 

01.30 
Mishima 
Plaça Major 

01.30 
Drop Collective 
Plaça de Campdenmàs 
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Programació Festes del Tura 2019 (del 6 al 10 de setembre)

TARDA

17.00 Escargots 
(primera sessió) 
Teatre Principal 

17.00 
Simultànies d’escacs 
Firal 
En cas de pluja, al local Club Escacs Olot

17.00 Ball del Porc i el Xai 
Pati de l’antic hospital 

17.00 
VI Campionat mundial de
 pedra, paper, tisora 
Plaça del Mig En cas de pluja, sota les 
voltes de la mateixa plaça del Mig

17.30 Cercavila infantil 
De l'Hospici al Passeig de la Muralla 
En cas de pluja, l’acte es farà a l’Hospici

18.00 Ball del Porc i el Xai 
Residència del Tura

18.00 
5è Campionat del món de 
truc de sis 
Carrer Bellaire 
En cas de pluja, el campionat es farà a la 
seu de l’Orfeó Popular Olotí.

18.00 
XXI Campionat del món de 
llançament de pinyol d’oliva 
Plaça d’Esteve Ferrer

18.30 
Som superherois
Pop per Xics 
Passeig de la Muralla

19.00 
Rosari i missa 
Santuari del Tura

19.00 Escargots (segona sessió) 
Teatre Principal

19.00 
Sardanes amb La Principal d’Olot 
Plaça del Carme 
En cas de pluja, a les voltes de la pl. Clarà

20.00 Festa Holi 
Passeig de la Muralla

21.00 Escargots (tercera sessió) 
Teatre Principal

21.30 Seguici popular i 
pujada del pilar caminat 
Plaça d’Esteve Ferrer 

NIT

22.00 Balls de saló
Blue Moon 
El Torín 
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Programació Festes del Tura 2019 (del 6 al 10 de setembre)

DIUMENGE 8

NIT

22.00 
Miquel del Roig 
Firal 

22.30 
’Mariachi’ - Tequila 
Claustres del Carme 

23.00 
Moonlight Benjamin 
Plaça Major 

23.30 
N3rdistan 
Plaça de Campdenmàs 

00.00 
The Rusties 
Plaça de les Monges 

00.00 
Obeses Firal 

00.00 Turinada 
Actuació de les bandes Bloc 
Quilombo, Tomborian’s, 
Trenkabaketes del Pont, ZeBrass 
Marching Band, Tocabemolls i Bufant 
Fort Street Band, els participants 
acabaran ruixats per aigua, amb 
la complicitat dels veïns. Abans de 
finalitzar el recorregut, davant de 
l’església de Sant Esteve, espectacular 
batalla de bandes entre diversos 
grups que acompanyen l’acte.
De Pl. del Carme a l’escenari del Firal. 

01.00 
Momo - Homenatge a Queen 
Plaça Major 

01.00 Lildami 
Plaça de Campdenmàs 

02.00 
DJ Kurba 
Firal 

02.00 
Ball de l’Hora 
Carrer Baix del Tura 

02.30 Shazuno & Doux 
Plaça de Campdenmàs 

03.00 Cercavila Perkal Percussió i 
Bufant Fort Street Band
Del carrer Baix del Tura al Firal 

03.00 Nit de clàssics
Ràdio Olot DJs 
Plaça Major 

03.00 Hektor Mass 
Firal 

04.45 Tancada d’ànecs 
Del Firal a la Plaça de Campdenmàs



Inscripcions i més info : www.cnolot.cat 

CLUB OLOT
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Programació Festes del Tura 2019 (del 6 al 10 de setembre)

DILLUNS 9

MATÍ

22.00 
Miquel del Roig 
Firal 

10.00 
Ecoxoc refrescant 
Plaça Major

10.00 
Jocs gegants de fusta 
Plaça del Mig

12.00 Ballada de sardanes 
amb la cobla La Principal d’Olot. 
Firal En cas de pluja, voltes de la pl. Clarà

TARDA

16.00 
3×3 per la Igualtat 
Plaça de Campdenmàs

17.00 
Havaneres - L’Empordanet 
Residència Montsacopa

18.30 
Concert de Festa Major - 
Orquestra Selvatana Plaça Major

19.30 
Concert a banda
Bufant Fort Street Band 
Plaça d’Esteve Ferrer

20.00 
’Encierru’ de marrans 
Davant de Sant Esteve

20.00 Concurs de paelles 
Passeig de la Muralla

NIT

22.00 
President Xai 
Firal

22.15 
Concert de cobla 
Claustres del Carme 
En cas de pluja, a l’Hospici

23.30 
Steve Smyth & The Diablos 
Plaça de Campdenmàs

23.30 
Nali Kardan 
Passeig de la Muralla

00.00 
Manelic i Pepe 
Plaça de les Monges 

00.00 
Ball de Festa Major 
Orquestra Selvatana 
Plaça Major

00.00 
Buhos 
Firal

00.30 
Les Tietes Queques 
Passeig de la Muralla

01.30 
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba 
Plaça de Campdenmàs

02.00 
Coverplay 
Firal

04.00 
DJ Kurba 
Firal

DIMARTS 10

MATÍ

12.00 
Ball dels gegants, nans i 
cavallets acompanyats del
Cap de Lligamosques, amb la 
cobla La Principal d’Olot. 
Plaça Major

TARDA

16.30 
Festa de l’aigua i l’escuma 
Firal

17.00 
Tornaboda 
Fonts de Sant Roc 
En cas de pluja, a les voltes de la pl. Clarà

20.00 Ball Pla d’Olot 
Firal 
En cas de pluja, a l’Hospici

20.15 
Sardana ‘Adeu, vila d’Olot’ 
a càrrec cobla La Principal d’Olot. 
Firal En cas de pluja, a l’Hospici

21.00 
Espectacle pirotècnic de 
final de festa
a càrrec de la Pirotècnia Estalella. 
Puig del Roser

21.15 
Cercavila dels gegants, nans, 
cavallets i Cap de
Lligamosques, amb la cobla
La Principal d’Olot
del Firal fins a la plaça Major

21.45 
Ball de les espelmes i 
cercavila de final de festa 
De la Plaça Major a l'Hospici

A MÉS A MÉS CONCURS 
‘TROBA ELS CINC CAVALLETS’

Durant les festes, els Murruts 
ofereixen un concurs per guanyar 
un magnífic viatge de cap de 
setmana per a dues persones. Cada 
dia es penjarà un cavallet en un 
emplaçament diferent del centre 
de la ciutat. Per participar en el 
concurs, cal que els trobeu tots cinc, 
us feu un selfie amb cadascun d’ells 
i els envieu a través d’Instagram al 
compte @elsmurruts. 

Una vegada acabades les festes, 
es farà el sorteig entre tots els 
encertants.
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Nou marxandatge per a 
les Festes del Tura

Els productes de Festes del Tura estrenen nova imat-
ge. Enguany els protagonistes són els ornaments dels 
balcons de la plaça Major durant les festes i la il·lus-
tració d’un dels finalistes del concurs de cartells, obra 
de Ferran Coves. Tal com remarca Josep Maria Coma, 
membre de la comissió de festes, enguany la samarre-
ta no és tan festiva, sinó més estètica, i durant l’any pot 
seguir tenint molt bona acceptació. 

Una altra de 
les iniciati-
ves que per 
segon any 
dona visibili-
tat a les fes-
tes de Tura 
és la col·la-

boració entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa Sant 
Aniol. Més de 100.000 ampolles d’aigua es dedicaran 
a la Festa Major d’Olot i l’etiqueta dels envasos la pro-
tagonitzarà la faràndula olotina, acompanyada del text 

ELS PRODUCTES D’ENGUANY MOSTREN ELS 
ORNAMENTS DELS BALCONS DE LA PLAÇA MAJOR I 
LA IL·LUSTRACIÓ D’UN DELS CARTELLS FINALISTES

“Festes del Tura. Olot 6-10 de setembre. Bona Festa 
Major!”. A través de tres mides; litre i mig, mig i terç, les 
ampolles es distribuiran per tota la ciutat, segons ha 
explicat Ferran Vilalta, director general de Sant Aniol: 
“Seran repartides a través de ‘Bé i Bo Olot’, que és el 
nostre distribuïdor aquí i que també col•labora en 
aquesta acció.”

Tots els productes es poden trobar a l’Oficina de Turis-
me, a Can Trincheria, Andròmines, el Drac, Can Baldi-
ret i el bar l’Aigat. A més, qui reuneixi les 11 variacions 
de les etiquetes que es podran trobar als diferents 
envasos 

Aquest anys la samarreta 
potser no és tan de festa però 
durant l’any també pot tenir 
molt bona acceptació

Josep Maria Coma, membre de la comissió festes
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Rellotge, 
no marquis les hores

En acabar-se les Festes del Tura, els olotins i olotines 
guarden dins la maleta un munt de records, moments 
i activitats divertides que han gaudit amb la família i els 
amics. Els actes de clausura són moments nostàlgics 
que busquen que tothom acabi les Festes del Tura amb 
ganes de començar les de l’any vinent. Són tres les acti-
vitats que clausuren la festa d’una forma bonica i tradi-
cional quan cau la nit.

El primer 
acte que 
busca fina-
litzar la festa 
d’una forma 
especial i 
acolorida és 
l ’espectacle 
pirotècnic de 
final de festa, 

a les 9 de la nit. L’activitat es duu a terme des del puig del 
Roser i va a càrrec de la Pirotècnia Estalella.

A continuació, comença la cercavila, que fomenta que 
petits i grans acabin la festa ballant i cantant amb els 
Gegants, Nans, Cavallets i el Cap de Lligamosques. La 
ruta s’inicia a les 21.15h al firal, acaba a la Plaça Major, 
musicada per La Principal d’Olot. 

Finalment, l’últim acte de la programació és el Ball de les 
Espelmes a la Plaça Major. S’inicia a les 21.45h i compta 
amb un ball protagonitzat per la faràndula olotina. En 
acabar, es fa una cercavila de final de festa fins al san-
tuari del Tura, on es canten els goigs a la patrona de la 

ELS OLOTINS I OLOTINES ALLARGUEN ELS ACTES DE 
L’ÚLTIM VESPRE DE FESTES EN UN INTENT D’EVITAR LA FI

ciutat. La cercavila continua fins a l’Hospici per guardar 
la faràndula i donar per acabats els actes de Festes del 
Tura, tot i que els Gegants, Nans i Cavallets mai no tenen 
pressa per entrar. Esperonats pels centenars de perso-
nes que segueixen la comitiva per veure per últim cop 
les figures, els balladors retarden l’entrada avançant i 
retrocedint pel carrer de l’Hospici, fent gala de les ha-
bilitats apreses en el domini de les estructures. Els olo-
tins i olotines no volen acabar la festa. La recollida de la 
faràndula es converteix d’aquesta manera en l’últim acte 
oficiós per a tots aquells que han aguantat fins al final.

CANT DELS GOIGS A LA PATRONA DE LA CIUTAT
Un dels actes que s’han incorporat en els últims anys 
és el cant dels goigs dins del Santuari de la Verge del 
Tura. Manel Mas, administrador de les Festes del Tura, 
remarca que fa quatre o cinc anys que es va implemen-
tar aquesta activitat: “Abans eren poques persones que 
cantàvem des de fora del santuari. No obstant això, 
quan vam veure que funcionava, vam demanar que 
s’obrís el santuari”. 

La cercavila s’atura davant del santuari i una mitjana 
d’entre 400 i 500 persones participen en els cants a la 
verge. El director de l’activitat és l’Àngel Girona, qui re-
marca que hi participa gent de totes les edats. 

CANT DELS GOIGS A LA PATRONA DE LA CIUTAT

Un dels actes que s’han incorporat en els últims 
anys és el cant dels goigs dins del Santuari de la 
Verge del Tura. Manel Mas, administrador de les 
Festes del Tura, remarca que fa quatre o cinc anys 
que es va implementar aquesta activitat: “Abans 
eren poques persones que cantàvem des de fora 
del santuari. No obstant això, quan vam veure que 
funcionava, vam demanar que s’obrís el santuari”. 

Abans eren poques persones 
que cantàvem des de fora 
del santuari. No obstant 
això, quan vam veure que 
funcionava van demanar que 
s’obrís el santuari

Manel Mas, administrador de les Festes del Tura

Foto: Enric Carré
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Olot Televisió t’acosta 
les Festes del Tura

Conscient de la gran repercussió i atracció que gene-
ra una de les millors festes majors que se celebren a 
Catalunya, Olot Televisió torna a fer un gran desple-
gament per portar la disbauxa a tots els garrotxins i 
garrotxines, siguin on siguin en aquell moment. Una 
part de cada edició de Les Notícies es dedicarà als 
actes més importants de la festa major d’Olot. L’es-
pai informatiu es podrà recuperar puntualment al 
web d’Olot Televisió, www.olot.tv, a través del servei 
OTV a la carta, i a través del diari digital www.garro-
txadigital.cat. 

No només això. Durant les Festes del Tura la Tele-
visió de la Garrotxa oferirà fins a quatre progra-
mes especials en directe perquè els olotins i oloti-
nes visquin alguns dels moments més emblemàtics a 
través de la pantalla. Olot Televisió repeteix així un 
desplegament que ja va iniciar l’any passat i que re-
petirà en aquesta edició.

El 6 de setembre i a les 9 del vespre, Olot Televi-
sió oferirà el pregó pronunciat des de l’Ajuntament 
d’Olot pel rector olotí Joan Soler, exmissioner al Togo. 
A través del balcó privilegiat que proporcionarà la Te-
levisió de la Garrotxa, els olotins i olotines podran 
seguir en directe les paraules que donaran inici a les 
Festes del Tura 2019.

El dissabte 7, a partir de 2/4 de 6 de la tarda i en di-
recte, serà el torn de la Diada Castellera de les Festes 
del Tura. Les càmeres d’Olot Televisió no es perdran 
cap detall de la jornada organitzada per la colla cas-
tellera local, Els Xerrics a la plaça Rector Ferrer. El 
programa començarà amb els pilars d’inici, en una 
diada per a la qual en aquesta ocasió s’ha convidat 
les colles dels Marrecs de Salt i els Sagals d’Osona.

Diumenge 8 , diada de la Mare de Déu del Tura i a 
partir de les 12 del migdia, el set de directes d’Olot 
Televisió tornarà a ser a plaça, aquesta vegada, a la 
Plaça Major d’Olot, per seguir i comentar els balls 
dels Gegants, Nans i Cavallets, amb entrevistes als 
seus protagonistes i tot el necessari perquè els es-
pectadors sentin un dels actes més atraients de la 
festa com si fossin a primera fila. El programa es re-
petirà aquella mateixa tarda per a qui el vulgui tor-
nar a reviure, així com el dimarts 10 de setembre, al 
mateix moment que es durà a terme el segon dels 
balls de les festes, per a tots aquells que ho vulguin 
veure per televisió. 

LA TELEVISIÓ DE LA GARROTXA FARÀ UNA ÀMPLIA 
COBERTURA PER PORTAR-TE LA FESTA MAJOR 
D’OLOT ALLÀ ON SIGUIS

Els directes d’Olot Televisió finalitzaran l’última nit de 
les Festes del Tura amb la retransmissió en directe 
de l’espectacle pirotècnic, a les 9 de la nit. Tots 
els programes especials de la Televisió de la Garrotxa 
amb motiu de les Festes del Tura es podran veure 
per la TDT, a través de qualsevol dispositiu mòbil, per 
internet a través de www.olot.tv, i es podran recupe-
rar des del servei OTV a la carta.

Directes 
de les Festes del Tura

Pregó de Joan Soler 
Divendres 6 de setembre 21.00
Remissions: Divendres 00.00 · Dissabte 09.00 

Diada Castellera  
Dissabte 7 de setembre 17.30
Remissions:  Dissabte 23.00 · Diumenge 11.00

Ball dels gegants, nans i cavallets 
Diumenge 8 de setembre 12.00
Remissions:  Diumenge 16.30 · Dimarts 12.00

Espectacle pirotècnic

Dimarts 10 de setembre 21.00
Remissions:  · Dimarts 00.00 · Dimecres 09.00

Foto: Enric Carré
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Festes del Tura 
lliures de sexisme

Les Festes del Tura és un esdeveniment molt esperat 
pels olotins per gaudir de festa, música i espectacles. No 
obstant això, a través del Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa es busca promoure unes festes responsables 
que vetllin pel respecte de tots els col·lectius. Així doncs, 
s’incorporaran diverses iniciatives per tal d’evitar les 
agressions sexistes i homòfobes durant les Festes del 
Tura 2019. 

Com a principal innovació es posarà en marxa un punt 
lila, un espai on la gent podrà informar-se sobre les 
agressions sexistes per tal de saber com actuar i ofe-
rir els recursos necessaris en relació a les violències. El 
punt lila s’ubicarà davant del local de les entitats, al Pas-
seig d’en Blai número 6 d’Olot, i es trobarà actiu des de 
les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada durant els dies 
de festa i serà gestionat per l’entitat Medusa. 

L’espai també comptarà amb marxandatge i material in-
formatiu de les entitats implicades. El dilluns 2 de setem-
bre, a les 7 de la tarda i a la Sala el Torín, es durà a terme 
una sessió informativa on es farà una crida a la població 

EL PUNT LILA BUSCA PREVENIR LES AGRESSIONS 
SEXISTES 

per participar en el voluntariat d’una possible brigada de 
persones que patrullin la ciutat durant les Festes del Tura. 

Tina Ruiz, tècnica del Consorci d’Acció Social de la Garro-
txa defensa que el punt lila està adreçat a tota la ciutada-
nia i busca sensibilitzar, informar i comprometre.

El principal objectiu és fer que la gent 
actuï davant aquestes situacions i, d’altra 
banda, aquesta part de poder atendre i 
acompanyar en cas de visualitzar o patir 
alguna situació d’agressió Tina Ruíz



FESTA DE
LA SANTA ESPINA
A LES PLANES D’HOSTOLES

Divendres 20 de Setembre a les 22:00h, espectacle de màgia i 
humor amb "Una nit amb el Mag Lari" a la Sala Polivalent. Entrades a 
https://turismegarrotxa.koobin.com/

 
DISSABTE 21

De 10h a 19h centre del poble. Fira del joc i productes de la terra amb 
jocs per a totes les edats, tallers participatius i parades d’artesania. 
(programa a part)

12:00h Plaça Nova espectacle “Transhumància” de Xip Xap Teatre

17:00h Plaça Nova espectacle “Antipasti” de El Que Ma Queda De 
Teatre

20:00h Sala Polivalent. Concert amb el Conjunt Boogie Woogie. Inici 
de la votació per a l’elecció de l’Hereu i la Pubilla 2019. Tot seguit 
sopar a la mateixa sala a base d’entrepans calents i a continuació ball 
amb el Conjunt Boogie Woogie.

22:30h Plaça Tomàs Franch. Inici del correfoc amb els Diables De 
l’Onyar (Recorregut: c/Font, Moragues i Barret, Balmes, Mossèn Josep 
Tarrés, Joan Vidal, Plaça Església, c/Pare Vicenç de Besalú, Plaça 1 
d’Octubre, Moragues i Barret, c/Del Pla, c/Unió i espectacle final a la 
Plaça Nova.)

00:30h Sala Polivalent Elecció de l’Hereu i la Pubilla 2019. Acte 
organitzat per Ràdio Les Planes.

01:00h Sala Polivalent. Ball amb el grup de versions Sixtus, grup 
format per 7 músics joves que ofereix un directe festiu, enèrgic i 
sense interrupcions amb clàssics i himnes de rock, ska, punk i 
reggae. Sixtus és una garantia total de festa!

 
DIUMENGE 22

08:00h Concurs de pesca infantil

10:00h Església Parroquial. Ofici solemne cantat per la Coral Retorn 
Planenc.

12:00h Repicament de campanes

12:30h Plaça Nova. Entrega dels premis del concurs de pesca infantil.

17:00h Plaça Nova. Audició de sardanes amb la Cobla Orquestra 
Selvatana. A la mitja part ball dels Gegants i Capgrossos acompanyats 
per les pubilletes.

20:30h Sala Polivalent. Concert de festa major amb La Selvatana, tot 
seguit sopar amb entrepans freds i calents a la mateixa sala i ball amb 
l’Orquestra Selvatana.

 
DILLUNS 24

17:00h Parc de la Plaça Nova. Concurs de pesca magnètica.

18:00h Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat Girona. A la mitja 
part ball dels Gegants i Capgrossos acompanyats de les Pubilletes.

19:00h Plaça Nova. Sardinada popular.

20:00h Plaça Nova. Cantada d’havaneres amb Les Anxovetes. Rom 
cremat per a tothom.
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El Ball Pla més especial

Si hi ha una tradició arrelada al barri de Sant Miquel 
d’Olot aquesta és, sens dubte, el Ball Pla, que enguany 
compleix 75 anys. Originalment, el Ball Pla era una dansa 
tradicional catalana del segle XIX que amb el temps va 
derivar en un aparador de l’alta societat olotina. Un bon 
dia, la gent de classe treballadora d'aquest barri olotí va 
decidir transformar l’esdeveniment en una paròdia amb 
vestits de paper.

75 anys no es fan cada dia, i és per això que els organitza-
dors esperen arribar als dos centenars de persones el dia 
de la Desfilada, el dissabte 28 de setembre a partir de les 
7 de la tarda. Enguany hi haurà vestits de paper de fora 
de la comarca, de Ripoll i de Salt, i s’ha convidat a tots els 
hereus i pubilles del barri des de l’any 1974. També s’es-
pera que hi siguin els hereus i pubilles d’Olot i la Garrotxa, 
del barri de Sant Miquel i el Rei i la Reina del Carnaval 
d’Olot. Per a l'edició d'enguany, Carles Solé, Carlota Rodrí-
guez i Maria Vallès han confeccionat tres vestits de paper 
als tallers: un serà per a la pubilla de la Garrotxa, un altre 
per la pubilla d'Olot i el tercer, per a la Reina del Carnaval. 
Qui també lluirà un vestit de paper serà la gegantessa del 
barri. "Aquest és l'últim any que dirigeixo el taller de ves-

L’ESDEVENIMENT MÉS EMBLEMÀTIC DE LA FESTA DEL 
BARRI DE SANT MIQUEL FA 75 ANYS
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tits, després de 10 anys", explica Carles Solé. La confecció 
dels vestits és una gran feina per al sastre, les modistes 
i les cosidores del barri: “Necessitem noves generacions 
de cosidores o cosidors que agafin el relleu, si no la festa 
acabarà morint”, assegura Sílvia Pascal, membre de la Co-
missió de Festes del barri. El Ball Pla 2019 es presentarà 
el dia 20 de setembre a les 8 del vespre al Casal de Sant 
Miquel.

PETITS GRANS CANVIS PER A LA FESTA MAJOR
Per primera vegada l’esmorzar del dissabte es desplaça 
de Les Tries a la seu dels Escoltes (AEiG Nostra Dona del 
Tura), al Molí d’en Climent, on s’hi farà una jornada de 
portes obertes a l’edifici. Enguany tornen les sardanes a 
la plaça i la missa al casal del barri, i durant la festa major 
caldrà estar molt atent a l’emblemàtic Gat de Sant Miquel; 
s’ha preparat una sorpresa juntament amb Integra.
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La Cabreta del 
Cornamusam ballarà 
a Riudaura

Al municipi veí de Riudaura també li queden ganes de 
gresca després de les Festes del Tura. Els riudarencs 
inicien la seva festa major el divendres 13 de setembre 
a la tarda. El tret de sortida el donen els gegantons, 
que surten en cercavila fins a la plaça del Gambeto. 
Un cop allà, és el torn del pregó. Enguany el pregoner 
serà l'exalcalde David Jané. 

En el primer àpat popular de la festa, Riudaura es tras-
llada a Mèxic.  La sala del Centre Cívic acull el Sopar 
Mariachi seguit de la música del grup Her Majesty i DJ 
Misari, que amenitzaran la primera nit de ball.  

L'activitat esportiva pren protagonisme dissabte al 
matí, amb una sessió de ioga al parc de l'escola i la 
bicicletada. Per primera vegada el municipi celebra 
una 'festa holy', l'adaptació d'una tradició hindú on 
els participants es llancen pols de colors. La jornada 
acabarà amb un concert de folk i una sessió de jocs de 
taula que tothom qui vulgui pot portar de casa. 

EL MUNICIPI APOSTA PER L'ART I LES ACTIVITATS 
INFANTILS PER LA FESTA MAJOR

Diumenge els gegantons tornaran a ballar després del 
repic de campanes i la missa, però ho faran amb una 
convidada especial, La Cabreta del Cornamusam, que 
visita el municipi amb la col·laboració de l'associació 
olotina El Til·ler. 

Una altra novetat d'aquesta festa major és l'aposta 
per l'art. L’objectiu és donar a conèixer artistes vin-
culats al municipi. El primer a mostrar les seves crea-
cions serà el pintor Toni Mateos, amb l'exposició titu-
lada '’Art Tel·lúrgic’. La mostra s'inaugurarà el primer 
dia de la festa i es podrà veure durant tot el cap de 
setmana al local social.
 
La tradicional tornaboda i els focs des del Puig d'Estela 
tancaran a tot color un cap de setmana ple d'activitats 
festives perquè en gaudeixin els veïns de Riudaura.
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Tradicions i gastronomia 
a Sant Miquel del Mont

El dia 29 de setembre és Sant Miquel i entorn a aques-
ta data se celebra l’aplec de Sant Miquel de Mont de la 
Vall de Bianya. Enguany coincideix que el mateix dia 29 
és diumenge i per tant es podrà celebrar la festivitat en el 
dia que correspon. L’acte acostuma a reunir prop de 300 

persones en aquests 
paratges elevats entre 
La Vall de Bianya, Riu-
daura i Olot. Com és ha-
bitual, l’aplec consistirà 
en un ofici solemne a la 
1 de la tarda i un dinar 

de germanor. Les inscripcions al dinar es porten a terme 
a l’Ajuntament de la Vall de Bianya fins al dijous 26 de 
setembre. 

A l’ermita de Sant Miquel del Mont hi conflueixen els 
termes municipals de la Vall de Bianya, Riudaura i Olot. 
L’edifici, però, queda dins dels límits del terme munici-
pal de la Vall de Bianya. L’edifici romànic es pot veure 
retallat a la serra des del Pla de Bianya i també des dels 
pobles de la Vall del Fluvià.

L’APLEC SE CELEBRARÀ ENGUANY COINCIDINT AMB 
EL DIA DE SANT MIQUEL, EL 29 DE SETEMBRE

Aplec de Sant Miquel del Mont. 
Diumenge 29 de setembre a partir de les 13h

itinerariscompartits.blogspot.com

l’aplec consistirà en un 
ofici solemne a la 1 de 
la tarda i un dinar de 
germanor
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Besalú,
capital europea del circ

Besalú obrirà la pròxima primavera el museu del circ 
més important d’Europa a través del projecte Circus Arts 
Foundation. El projecte té com a objectiu divulgar el pa-
trimoni de més de 250 anys d’història del circ reivindi-
cant-lo com a part integral de la cultura en majúscules.

Des de Circus Arts Foundation remarquen que s’ha esco-
llit Besalú pel seu potencial turístic a Catalunya, gràcies a 
la seva proximitat amb França. L’Ajuntament ha facilitat 
l’adquisició de l’espai on s’ubicarà el Palau Internacional 
de les Arts del Circ. Besalú rebrà espectacles de 60.000 
espectadors. 

D’on prové la idea creativa del projecte?
En la línia de treball de la dignificació de les arts del circ 
que regeix les actuacions de la fundació, té sentit que 
Europa es doti d’un gran equipament patrimonial sobre 

LA VILA COMTAL ESDEVINDRÀ UN INDRET DE 
REFERÈNCIA INTERNACIONAL DEL CIRC GRÀCIES A 
CIRCUSLAND

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL PROJECTE, 
GENÍS MATABOSCH

aquest espectacle. Fins avui només existeixen dos cen-
tres similars, tots dos a Estats Units. És important i urgent 
que la documentació sobre les arts del circ tingui final-
ment un espai al nostre continent on es pugui conservar, 
difondre i estudiar a través dels anys. Personalment vaig 
rere aquesta fita des de l’any 1996, amb només 12 anys 
vaig començar a col·leccionar i vaig estudiar a l’Institut 
Nacional del Patrimoni de París per poder tirar aquest 
projecte endavant en el futur. El circ ho necessita i estem 
contents de poder complir ara amb aquesta assignatura 
pendent.

Quins valors fomenta el projecte de Circusland?
Els mateixos que transmet el circ internacional de qua-
litat: el valor de l’esforç per a aconseguir grans fites, la 
força de la multiculturalitat i del treball en equip. A banda, 
el circ és l’art de la generositat extrema: la vida, probable-
ment allò que més estimem, es posa en joc per al lleure 
d’un desconegut, l’espectador!

Com creu que pot afavorir Cicusland a la vila de Besalú?
Com pot fer-ho qualsevol equipament cultural de relle-
vància internacional: d’una banda, consolidant el prestigi 
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que ja té la població com a indret patrimonial; d’altra ban-
da, creant noves oportunitats d’esdeveniments, d’ocupa-
ció, de retorn econòmic i ampliant la seva notorietat mer-
cès a la singularitat del nou equipament. Però segur que 
no només Circusland pot afavorir Besalú, sinó que igual-
ment Besalú afavorirà Circusland. La rebuda per part de 
la població ha estat molt bona i n’estem molt agraïts.

Com és que s’ha escollit Besalú?
Per molts motius. En primer lloc, va haver-hi l’afortunada 
coincidència que els dos edificis que formaran Circusland, 
un al costat de l’altre i comunicats en el passat, estaven 
disponibles al mateix temps tot i ser de dues propietats 
diferents. A més, és una població al cor de la província de 
Girona, gairebé equidistant de tres de les grans ciutats 
d’on provenen gran part dels espectadors dels nostres 
xous: Olot, Figueres i Girona, a pocs quilòmetres de l’au-
topista i amb un gran dinamisme associatiu i d’esdeveni-
ments i una immillorable marca com a destinació turística 
per als amants de la nostra història. Des que exposàrem 
el projecte a les diferents administracions tot han estat 
facilitats perquè el gran museu europeu del circ es quedi 
a casa nostra.

Que n’opineu de la ubicació de l’edifici? 
Circusland reunificarà els dos edificis de tres plantes de 
les dependències conventuals de l’antiga abadia bene-
dictina de Sant Pere fent-ne possible la seva restauració, 
obertura al públic i projecció al món. Es tracta de l’edifi-
ci dels Claustres i del conegut com Cal Coro perquè an-
teriorment havia acollit part de la fàbrica tèxtil d’Esteve 
Corominas. En ple rendiment, el projecte pot arribar a 
comptar amb més de 1.800 m2 d’espais exteriors i 3.000 
m2 dedicats a exposició, tallers pedagògics, espectacles, 
arxiu, biblioteca, centre d’estudis, oficines i d’altres de-
pendències pròpies d’un equipament cultural de referèn-
cia internacional. 
El nou pol patrimonial permetrà finalment fer públics i 
accessibles els fons de Circus Arts Foundation, una de les 
col·leccions dedicades al circ més importants del món, 
on desenes de milers de peces repassen els 250 anys 
d’història d’aquest màgic espectacle. Entre els tresors de 
la fundació, en destaca el circ en miniatura més gran del 
món, l’arxiu de cartells de gran format del litògraf Fer-
nández-Ardavín, la major col·lecció de filatèlia circense, 
la biblioteca, l’arxiu de gravats antics, l’arxiu de premsa 
de Ramon Cardona o els arxius complets dels fotògrafs 
Álvaro Villar, Josep Vinyes o Alberto Oller.

Perquè s’ha de fomentar l’educació del circ a les escoles? 
El circ internacional i de qualitat exemplifica la convivèn-
cia entre diferents cultures, il·lustra la necessitat de tre-
ballar en equip i mostra la cultura de l’esforç, amb atrac-
cions fruit de la dedicació i de la constància. El director de 
l’Institut Escola de Besalú, Pep Ivernó, és un referent es-
tatal, amb llibres publicats sobre com emprar el circ com 
a recurs pedagògic per aconseguir que, des de l’educació 
física, es creïn llaços personals més forts. Esperem ser un 
nou actiu al servei d’aquesta activitat tan preuada.



VIU LES FESTES DEL TURA

FESTA DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

FDT 2019 72V

Castellfollit de la Roca 
posa punt i final a l’estiu 
amb la festa major

Castellfollit de la Roca tanca l’estiu amb la seva festa ma-
jor, que enguany torna a estar dedicada als més petits i 
als més grans del poble. Tot i haver canviat el seu sentit 
els últims anys, on al municipi ha anat guanyant impor-
tància la Festa de la Germandat, el canvi de model fa que 
la celebració del setembre segueixi comptant amb una 
assistència important. 

La festa arrenca el dissabte 14 de setembre amb una ac-
tivitat focalitzada en els nens i nenes, que podran gaudir 
de jocs inflables a la Plaça Catalunya. Castells, matalassos, 
i molts altres elements seran presents durant bona part 
del dia en aquest espai. Per acabar la jornada, a les 9 del 
vespre i al Centre Cívic es representarà l’obra de teatre ‘A 
cal callista’, de la companyia olotina ‘La Funerària Teatre’. 

Després de viure un dia centrat en els més petits, el diu-
menge 15 de setembre serà el torn d’homenatjar la gent 

LES RANXERES MEXICANES, NOVETAT D’UNA FESTA 
INTERGENERACIONAL QUE HOMENATJA A PETITS 
I GRANS

més gran del poble. Des de les 12 del migdia tindrà lloc 
una audició de sardanes amb la cobla Arbucienca. Poste-
riorment tothom està convidat al dinar popular que es fa 
al mateix Centre Cívic. Un cop acabat l’àpat, Castellfollit 
viatjarà fins a Mèxic gràcies a un concert de ranxeres amb 
el grup Mariachi Méjico Canta. Aquests actes es fan amb 
la col·laboració del Casal de la Gent Gran del municipi. 
La Festa Major de Castellfollit espera fer-ho passar d’allò 
més bé a petits i grans el 14 i 15 de setembre.
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Besalú 
es prepara per a la festa

A finals de setembre la vila comtal de Besalú estarà de 
celebració perquè petits i gran puguin gaudir de músi-
ca, dansa i activitats en família. Els habitants es veuen 
immersos en uns dies en què la gresca i la disbauxa 
governen els carrers. 
Les festes s’inicien el dijous 19 amb l’obertura de les 
atraccions, amb l’oferta del 2x1. A la nit es fa la tradi-
cional botifarrada popular en la qual s’ofereix pa amb 
botifarra de franc a tots els veïns. Durant el dia de 
divendres hi haurà una cercavila de gegants i l'espec-
tacle infantil 'Atrapa Domnis' a 2/4 de 6 de la tarda. 
Les activitats diürnes finalitzaran amb una cantada 
d'havaneres de la mà de ‘La vella Lola’. Divendres a la 
nit es duu a terme el sopar popular de colles a càrrec 
dels Joves de Besalú i, en acabar, hi haurà un correvas 
pels bars del municipi amb la batucada Tamborian’s. 
El grup de versions de la Masovera Barbuda serà l’en-
carregat d’estrenar l’escenari i Dj Capo tancarà la nit. 
Dissabte hi haurà activitats durant tota la jornada però 
la més destacada és el concert de festa major a 2/4 de 

BESALÚ S’ENGALANA DEL 19 AL 22 DE SETEMBRE 
AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE SANT PRIM I 
SANT FELICIÀ.

8 de la tarda a càrrec de la Principal de la Bisbal. La nit 
del dissabte començarà amb els grups locals de Nali 
Kardan i Pla B, seguit de Pelukass i Soundtexx.

El diumenge tindrà lloc la 34a edició del Remigius Flu-
vii, el concurs de pesca social, la cobla Vila de la Jon-
quera i l'acte de clausura de la festa. Finalment, com 
cada any, dilluns hi haurà la Tornaboda, els beneficis 
de la qual són solidaris. 
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EL REMIGIUS FLUVI’ CONTINUA REMANT 
PEL RIU L’ÚLTIM DIA DE LA FESTA

El Remigius Fluvi és l’activitat més antiga de 
la festa. En la seva 34a edició continua sent 
una de les activitats més multitudinàries i 
esperades per la població. A les 12 es dóna 
el tret de sortida i les embarcacions baixen 
pel riu Fluvià. Trobem embarcacions amb 
temàtiques molt diferents; de grans i ma-
jestuoses, de ràpides i senzilles, d’acolo-
rides, etc. Els participants compateixen, a 
més de la rapidesa, l’originalitat creativa. 
Cal no fer una odissea d’aquesta competi-
ció i arribar sans i estalvis a la meta per tal 
de poder optar a alguna recompensa.

Entrevista a Clàudia Batlle, 
membre del grup de Joves de Besalú

Quin criteri teniu a l’hora d’escollir els grups? 
Un cop tenim el pressupost que es destina a la festa 
major mirem les opcions intentant que puguin agra-
dar a tot el públic possible; des dels més joves a més 
grans. Per això moltes vegades recorrem a grups de 
versions i a Dj’s.

Fa uns anys es va canviar d’ubicació del pavelló al 
centre de la vil·la, què us ha aportat aquest canvi? 
Creiem que ha sigut una millora positiva per a la fes-
ta. És final d'estiu i encara fa bon temps per estar 
a fora. La ubicació també ajuda a crear ambient de 
festa major, ja que es troba al mig del poble.

La participació ha augmentat en els últims anys?
 Sí, hem intentat arribar a un públic més ampli apro-
fitant l'ús de les xarxes socials sobretot. També cal 
dir que la dedicació des del grup de joves perquè la 
nostra festa de nit funcioni és clau i cal tenir-ho molt 
en compte.
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Les Planes d’Hostoles 
celebra la Festa de la 
Santa Espina

A les Planes d’Hostoles el setembre també és sinònim 
de celebració; s’hi celebra la Festa de la Santa Espi-
na. Durant quatre dies, el municipi s’omple d’activitats 
per a tots els gustos i totes les edats. La festa petita de 
les Planes d’Hostoles se celebra entorn el quart diu-

menge del mes 
de setembre, i 
enguany serà 
dels dies 20 al 
23. En l’esdeveni-
ment no hi falta-
ran els actes més 
tradicionals de la 
celebració, com 
la Fira del Joc, el 
Correfoc, l’elec-
ció de l’Hereu i 
la Pubilla i el ball 
de la faràndula, 
tot plegat ama-
nit amb espec-
tacles familiars i 
actuacions mu-
sicals en direc-
te. Un any més, 
l’Orquestra la 
Selvatana no es 
perdrà la cita, el 
diumenge 22 de 

setembre. També destaca l’espectacle de màgia i hu-
mor ‘Una Nit amb el Mag Lari’ a la Sala Polivalent. Serà 
una de les activitats que donarà el tret de sortida a la 
festa el divendres 20 de setembre. Les Anxovetes hi 
portaran les seves havaneres el dilluns 23 en el marc 
de la Sardinada Popular, i el grup de versions Sixtus 
serà l’encarregat de posar ritme a la nit del dissabte. 

La Fira del Joc i Productes de la Terra

El joc tornarà a ser, un any més, el protagonista de la 
Festa de la Santa Espina de les Planes d’Hostoles. El 
centre de les Planes s’omplirà amb tot tipus de jocs, 
tallers participatius i parades d’artesania. La fira del 
Joc i els Productes de la Terra, que estarà oberta al pú-
blic dissabte 21 de setembre de 10 del matí a 7 de la 
tarda, vol ajuntar generacions entorn el món del joc. 
Hi haurà activitats de punteria, d’enginy, de rapidesa i 
de destresa, per jugar en equip o individualment per 
tal que tothom, petits i grans, puguin gaudir jugant. 

EL MAG LARI, LA FIRA DEL JOC O EL BALL DE LA 
FARÀNDULA, PRINCIPALS ATRACTIUS

Durant la jornada també s’han programat dos espec-
tacles. Al matí es podrà veure ‘Transhumància’, de Xip 
Xap Teatre, i per la tarda es farà ‘Antipasta’ de El Que 
Ma Queda de Teatre.

Aquesta serà la divuitena edició de la fira, que l’any 
2016 es va remodelar. La Fira del Bastó i la Fusta va 
passar a ser un esdeveniment dedicat als jocs tradi-
cionals centrat en la baldufa i els jocs de fusta per 
evolucionar els darrers anys en una fira del joc i els 
productes de la terra on tots els jocs hi tenen cabuda.

La faràndula de Les Planes d’Hostoles

Un dels elements més esperats de la festa és la faràn-
dula. Els gegants i capgrossos de les Planes d’Hostoles 
ballaran, acompanyats de les Pubilletes, el diumenge 
22 i el dilluns 23 a la tarda a la Plaça Nova. Els gegants 
de les Planes d’Hostoles, en Jordi i la Núria, van ser 
un regal de l’industrial Pere Sacrest el 1925. Aquests 
es van complementar amb un grup de capgrossos un 
parell d’anys més tard. Tota la faràndula va ser crema-
da el febrer del 1939 durant la Guerra Civil Espanyola, 
motiu pel qual, uns anys més tard, es van fer noves fi-
gures. Els gegants actuals daten del 1982 per encàrrec 
de l’Ajuntament. Havien de ser una còpia tan exacte 
com fos possible dels originals i se’n va mantenir el 
nom. El gegant Jordi mesura 4 metres i 12 centímetres 
i pesa 58 quilos. La gegantessa Núria fa 3 metres i 76 
centímetres d’alt i té un pes de 48 quilos. El grup de 10 
capgrossos està format per dos capitans, un de blanc i 
un altre de color, l’Avi, l’Avia, el Nen, la Nena, el Guen-
yo, l’Encantat, el Rialler i el Torrat.

Divendres 20 de Setembre
22h Espectacle ‘Una nit amb el Mag Lari’ 
Sala Polivalent

Dissabte 21 de Setembre
Fira del Joc i productes de la Terra. Centre del poble
22.30 Correfoc i espectacle amb els Diables de l’Onyar 

Dilluns 23 de setembre
20h Cantada d’havaneres amb Les Anxovetes 
Plaça Nova 

Agenda



Atura't vol consolidar el canvi de botiga tradicional a negoci 
obert i cosmopolita des del seu canvi de nom i local, encara 
ben recents. De la mà de l'experiència de la Tura Planella, es 
vol augmentar l'aposta perquè el client de totes les edats 
pugui trobar allò que necessita a un preu i amb una qualitat 
adequades. La moda masculina és l'especialitat del negoci i 
així seguirà sent-ho, però estenent les seves fronteres molt 
més enllà de les camises amb què sempre s'havia identificat 
aquesta botiga del centre de la capital de la Garrotxa.

De dilluns a dissabte de les 10.00 a les 13.00 i de les 17.00 a les 20.30

C/ Sant Esteve, 7 · 17800 Olot
T. 972 26 06 71

aturat@aturat.cat
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Sant Esteve d'en Bas
està de festa

Després de dos mesos farcits de festes majors, la Vall 
d'en Bas diu adéu a l'estiu amb la festa del seu nucli més 
gran, Sant Esteve d'en Bas, del 13 al 16 de setembre. La 
cercavila desfila pels carrers del municipi el divendres 
al vespre i la penjada del burro dona el tret de sortida a 
la festivitat. La tradició que es remunta a segles enrere, 
quan es feia amb un animal i no pas una figura, com en 
l'actualitat. 

Una representació de la Comissió dels 900 anys de l'es-
glésia de Sant Esteve pronunciarà el pregó, per tancar 
les diverses activitats commemoratives que ha organit-
zat durant aquest any en motiu de l'efemèride. 

Una de les novetats d'aquesta edició anima els veïns a 
mostrar les seves habilitats sobre l'escenari. És el Lle-
tissons Talent Show, un concurs on tot s'hi val, des dels 
playbacks a la màgia passant per les cançons. Es farà el 
mateix divendres després del sopar popular. 

Dissabte i diumenge la 
comissió de festes de 
Sant Esteve d'en Bas ha 
previst activitats per a 
totes les edats. Al migdia, 
animació infantil per als 
petits i campionat de bo-
tifarra. La tarda més es-
bojarrada comença amb 

la XIX Baixada de Karts sense motors que fabriquen els 
mateixos participants. Una altra entitat del municipi, les 
MUM'S, col·labora organitzant el Disfressagresca dissab-
te al vespre, una festa familiar amb sopar d'hamburgue-
ses i premis a les disfresses més originals. La nit acabarà 
amb el ball de festa major, a càrrec d'Eskerda i DJ Kurba.  

I quina millor manera de refer-se d'una nit de festa que 
amb una sortida amb BTT a primera hora del diumenge. 
Mentrestant, els més petits gaudiran d'una de les acti-
vitats més esperades, el 'Burrastorming' de les MUM'S, 
una cercavila interactiva amb la 'burrassa' pel casc antic, 
acabant amb una 'festa holi' davant l'Ajuntament. 

La litúrgia i la tradició també estan presents a les festes 
dels lletissons. Al migdia se celebrarà la Missa de Festa 
Major i a la tarda una ballada de sardanes amb la Princi-
pal d'Olot. És en aquest moment quan també se sumarà 
a la festa la faràndula del poble, els gegants i el Burro 
Savi. Per acabar la jornada amb teatre i humor, s'ha con-
vidat la Companyia de Cassà, que representarà l'obra 
'Mentiders' a Can Tista.  

L’ÚLTIMA FESTA DE LA VALL D’EN BAS ARRIBA AL 
SETEMBRE

La Festa Major clourà el dilluns 16 de setembre amb una 
tradició que reuneix els veïns, la tornaboda popular.  

Els gegants i el Burro Savi ballaran una darrera vegada 
acompanyats de la Principal d'Olot, abans de baixar el 
burro de l'església, i és que de la mateixa manera que 
comencen es tanquen quatre dies de festa a Sant Esteve 
d'en Bas.

La Vall d'en Bas, lliure de sexisme 

Per primera vegada l'Ajuntament de la Vall d'en 
Bas ha impulsat una campanya que busca evitar 
les agressions sexuals en els actes festius. S'han 
editat diferents cartells i gots amb el missatge 
"La Vall d'en Bas lliure de sexisme" i les comis-
sions dels set pobles de la Vall s'han reunit amb 
Mossos d'Esquadra per saber com reaccionar 
davant de certes actituds i situacions. Aquest és 
un primer pas per fer que la gent jove que gau-
deix de les festes d'estiu ho faci tenint clar que 
"No és no".

Dissabte i diumenge 
la comissió de festes 
de Sant Esteve 
d'en Bas ha previst 
activitats per a totes 
les edats



VIU LES FESTES DEL TURA

AGENDA SETEMBRE

FDT  201979 V

Dimarts 3 de Setembre

OLOT
20.30 Assajos castellers a 
la fresca dels Xerric
Plaça Rector Ferrer

Dimecres 4 de Setembre

OLOT
19h Presentació llibre 
“La Vida Láctea”

Dijous  5 de Setembre

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

Divendres 6 de Setembre

OLOT
12h Ruta Modernista Olot. 
Oficina Turisme Olot

Dissabte 7 de Setembre

OLOT
20h ‘Animals de Companyia’. 
Teatre Principal d’Olot

Diumenge 8 setembre

LA VALL DE BIANYA
12h Petit concert alumnes 
Escola Àngels Casas. 
Centre cívic de l’Hostalnou

Dimecres 11 de Setembre

BESALÚ
9h XIII Desfrenada 

LA VALL DE BIANYA
10.30h Actes de 
celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya. 
Urbanització Hostalnou de 
Bianya

Divendres 13 de setembre 

LA VALL D'EN BAS 
19h Festa Major de 
Sant Esteve d'en Bas. 
Cercavila, pregó i 
penjada del burro
21.30h  Festa Major de 
Sant Esteve d'en Bas. 

Sopar Popular, Lletissons 
Talent Show i ball amb 
Wasa  

RIUDAURA
18h Inauguració 
Exposició "Artistes de 
Riudaura" amb  Toni 
Mateos (Local Social) 
19h Festa Major de 
Riudaura. Cercavila de 
gegantons fins a la Plaça 
del Gambeto
20h Festa Major de 
Riudaura. Pregó a càrrec 
de David Jané (Plaça 
Gambeto)
21h Festa Major de 
Riudaura. Sopar 
Marciachi (Sala del Centre 
Cívic)
23.30h Festa Major de 
Riudaura. Concert de Her 
Majesty i DJ Misari (Sala 
del Centre Cívic)



VIU LES FESTES DEL TURA

AGENDA SETEMBRE

FDT 2019 80V

Dissabte 14 de Setembre

OLOT
Ruta
Volcà Montsacopa

LA VALL D'EN BAS 
12h Festa Major.Animació 
infantil i vermut 
16h Festa Major Gran 
Campionat de Botifarra 
17h Festa Major. 
XIX Baixada de Karts 
sense motor 
21h Festa Major de 
Sant Esteve d'en Bas. 
Disfressagresca i ball de 
Festa Major 

RIUDAURA
10h Festa Major de 
Riudaura. Ioga al parc de 
l'escola

10h Festa Major de 
Riudaura. Bicicletada 
(Sortida Plaça Puig Estela)
11h-13h Exposició 
Artistes a Riudaura (Local 
Social)
14h Festa Major de 
Riudaura. Dinar Popular 
17h Festa Major de 
Riudaura. Berenar 
(Exterior Centre Cívic)
17.30h Festa Major de 
Riudaura. Festa Holi 
(Exterior Centre Cívic)
18h-20h Exposició 
Artistes a Riudaura (Local 
Social)
20h Festa Major de 
Riudaura. Bocattini i 
concert folk + Jocs de 
taula de traje 

Diumenge 15 de setembre

LA VALL D'EN BAS 
8.30h Festa Major de Sant 
Esteve d'en Bas. Sortida 
amb BTT
10h Festa Major de 
Sant Esteve d'en Bas. 
Burrastorming 
12h Festa Major de Sant 
Esteve d'en Bas. Missa de 
Festa Major 
18.30h Festa Major 
de Sant Esteve d'en 
Bas. Sardanes amb La 
Principal d'Olot i ball dels 
Gegants el Burro Savi 
21h Festa Major de Sant 
Esteve d'en Bas. Teatre a 
càrrec de la companyia 
Mentiders de Cassà de la 
Selva 

RIUDAURA
12h Festa Major de 
Riudaura. Repic de 
Campanes i Missa

(seguidament) Ball de 
Gegantons i la Cabreta 
del Cornamusam d'Olot 
18h Tornaboda i sardanes 
al prat de la Costa
20.30h Pirotècnia a la 
Plaça Puig Estela 
11h-13h Exposició 
Artistes a Riudaura (Local 
Social)

Dilluns 16 de setembre 

17h Festa Major de 
Sant Esteve d'en Bas. 
Tornaboda popular 
19h Festa Major de Sant 
Esteve d'en Bas. Sardanes 
i ball dels gegants i del 
burro savi . Baixada del 
burro i tancament de la 
festa 
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Dimecres 18 de Setembre

BESALÚ
19h Exposició llibre “Dona 
i Guerra”. Sala Gòtica (Acte 
festa Major)
20h Inauguració 
exposició fotografies 
antigues. 
Sala Gòtica

Dijous 19 de Setembre

BESALÚ
17h Obertura de la festa 
major amb els gegants i 
els capgrossos . 
Can Ring
17.30 Obertura de les 
atraccions, 2x1. 
Recinte de les fires.
21h Botifarrada popular. 
Claustres
22h Concert dels ‘Bitxos’. 
Claustres

Divendres 20 de Setembre 

LES PLANES D’HOSTOLES
22h. Espectacle ‘Una nit 
amb el Mac Lari’. 
Sala Polivalent

BESALÚ
16.45 Cercavila de 
gegants i capgrossos 
de Besalú. 
Ball de bastons. Grallers. 
Del pavelló a la Plaça Bisbe 
Miró. 
17 h Havaneres. 
La vella Lola. 
Plaça Major. 
17.30 Espectacle infantil 
‘Atrapa Domnis’. 
Plaça de Cal Tronc
22 h Sopar popular colles 
de la Festa Major
23.20  Correvas i 
batucada Tamborian’s
1.30 Concerts als 
claustres a càrrec de la 
Masovera Barbuda i Dj 
Capo

Dissabte 21 de Setembre

LES PLANES D’HOSTOLES
De 10 a 19h. Fira del Joc 
i productes de la Terra. 
Centre del poble. 
12h Espectacle 
‘Transhumància’ de Xip 
Xap Teatre. Plaça Nova
17h Espectacle ‘Antipasti’ 
de El Que Ma Queda de 
Teatre. Plaça Nova
20h Concert i Ball amb el 
conjunt Boogie Woogie

22.30 Correfoc i 
espectacle amb els 
Diables de l’Onyar. 
Recorregut del Carrer Font 
a la Plaça Nova. 
1h  Ball amb el grup de 
versions Sixtus. 
Sala Polivalent

MIERES
21h Sopar i concert de 
cloenda d’estiu. A la Placica

BESALÚ
11 a 14h Jocs d’aventura i 
esports. Pont de Besalú
12h Ofici solemne amb 
l’acompanyament del cor 
de Besalú i cobla de la 
Bisbal. 
17h Audició de sardanes, 
pregó i presentació de 
l’hereu i la pubilla. Pl. Major. 
17h Pro-Càritas. 
Camp de futbol
19.30  Concert de festa 
major a les cinc de la 
tarda a càrrec de la 
Principal de la Bisbal
22h Concerts als 
claustres a càrrec de Nali 
Kardan, Pla B, Pelukass i 
Soundtexx. 

Diumenge 22 de setembre

LES PLANES D’HOSTOLES
8h Concurs de Pesca 
infantil
10h Ofici Solemne 
cantat per la Coral 
Retorn Planenc. Església 
Parroquial 
12h Repic de Campanes
17h Audició de sardanes 
amb la Cobla Orquestra 
Selvatana i ball dels 
Gegants i Capgrossos 
acompanyats de les 
Pubilletes. Plaça Nova
20:30h Concert i ball La 
Selvatana. Sala Polivalent

BESALÚ
7h Concurs de pesca 
social
12h 34a edició del 
Remigius Fluvii
17h La cobla de la Vil·la 
de la Jonquera 

Dilluns 23 de setembre

LES PLANES D’HOSTOLES
17h Concurs de pesca 
magnètica. Parc de la 
Plaça Nova
18h Audició de sardanes 
amb la Cobla Ciutat 
Girona i ball dels 
Gegants i Capgrossos 
acompanyats de les 
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Pubilletes. Plaça Nova
19h Sardinada Popular. 
Plaça Nova
20h Cantada d’havaneres 
amb Les Anxovetes. 
Plaça Nova 

BESALÚ
17.30 Orquestra 
Tornaboda solidària per 
Càritas. Pavelló Municipal. 

Divendres 27 de setembre

OLOT
21h Festa Major barri St. 
Miquel. Teatre DHL Sàgoe
Seguidament, Pregó i 
presentació llibre Ball Pla 
a càrrec de Gil Anglada
22h FM St. Miquel. 
Teatre, ‘Homes’, de la 
companyia Sal i Pebre

Dissabte 28 de setembre

OLOT
10h-12h FM St. Miquel. 
Esmorzar de festa major 
i portes obertes al Moli 
d’en Climent de l’AEIG 
Nostra Dona del Tura. 
Molí d’en Climent
10:30h-13:30h FM St. 
Miquel. Concurs dibuix 
per totes les edats. 
Davant el Casal de Sant 
Miquel
10:30h-13:30h FM St. 
Miquel. Simultània 
d’escacs. Davant el Casal 
de Sant Miquel
16h FM St. Miquel. 
Campionat de Truc. 
Davant el Bar Monicar
FM St. Miquel. 
Campionat de Futbol 

organitzat per Sàgoe 
(per a més de 16 anys)
17h FM St. Miquel. 
Sardanes
17:30h FM St. Miquel. 
Plantada de gegants
18h FM St. Miquel. 
Ballada de gegants
19h FM St. Miquel. 
Inici del Ball Pla, 75è 
aniversari
21:30h FM St. Miquel. 
Sopar popular. Casal de 
St. Miquel
Seguidament, FM St. 
Miquel.  Música i Dj 
del barri, davant el Bar 
Monicar i Duet Love my 
Tender al casal
FM St. Miquel. Elecció 
hereu i pubilla

Diumenge 29 de setembre

LA VALL DE BIANYA
13h Aplec de Sant Miquel 
del Mont. Paratges de Sant 
Miquel del Mont

OLOT
9:30h FM St. Miquel. 
Concentració vehicles 
antics. 
Plaça St. Miquel
10h FM St. Miquel. Missa. 
Casal del barri
11h FM St. Miquel. 
Cercavila amb els 
gegants i timbalers i 
ofrena floral al sant
Seguidament, FM St. 
Miquel. Ball dels gegants 
i entrega dels premis del 
concurs de dibuix
Migdia, FM St. Miquel. 
Dinars del més i hora del 
te. Casal St. Miquel
18h FM St. Miquel. Festa 
amb Toni Beiro



OLOT MOTOR
Ctra. Santa Coloma, s/n - Les Preses (Olot) - 17178 - Tel. 972 261 608
www.olotmotor.com
Consum mixt WLTP: 6,1 l/100 km. (NEDCB/T: 5,3 l/100 km). Emissions de CO2 WLTP: 139 g/km. (NEDCB/T: 119 g/km).

NISSAN MICRA
CONDUEIX LA TECNOLOGIA INTEL·LIGENT

NMS18078 OLOT MOTOR MICRA LIMP 210x297+4m CAT.indd   1 26/7/19   11:06



C/Rei Martí l’Humà, 6 - 17800 Olot (Girona)      972.26.65.54     618.899.507

ELECTRICITAT - MECÀNICA - MANTENIMENT - SERVEI DE GRÚA 

COMPRA - VENDA VEHICLES D’OCASIÓ

electrobonfill@yahoo.es - www.electrobonfill.com

30 anys 
al seu servei

1989-2019


