el Carnaval a la Garrotxa
El Carnaval a la comarca arriba amb energies
renovades. Una nova cercavila recorrerà el
centre d’Olot i a la Gran Rua s’hi sumarà una
nova colla creada entre el mar i la muntanya.
El Carnaval Infantil de la capital queda
deﬁnitivament en mans dels joves que més
en saben d’activitats de lleure, i el
carnestoltes infantil de Sant Joan les Fonts
canvia de format.
Amb el VIU coneixereu una a una les festes
de carnaval que se celebren a la Garrotxa,
des d’abans del dijous llarder ﬁns molt
després de l’enterrament de la sardina, a
través d’entrevistes, reportatges, una agenda
on trobareu tots els actes programats i el
seguiment que en farà Olot Televisió.
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EL CARNAVAL LA GARROTXA
EDITORIAL

LA GARROTXA BALLA PER CARNAVAL
Un any més, la Garrotxa es prepara per gaudir del
carnaval de la manera més intensa. 31 anys després
d’importar els aires de la costa, la comarca del Prepirineu és un dels referents de la festa a la demarcació
i es troba al calendari de qualsevol colla carnavalesca
que opti a guanyar uns bons premis.
La festa es reprodueix de forma successiva als diferents municipis de la Garrotxa, des dels precoços
municipis de Besalú i Sant Jaume de Llierca, passant
per la gran festa d’Olot, fins arribar als pobles de Castellfollit de la Roca, Riudaura, Sant Joan les Fonts o
Tortellà, que celebren el seu Carnestoltes un cop enterrada la sardina.

Direcció: Albert Brosa
Coordinació editorial: Joan Manuel Robles
Redacció: Albert Brosa, Judit Lechón,
Natàlia Moreno, Paula Núñez, Gerard Puigdemont,
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Publicitat: Txell Boix, Toni Carrera
Coordinació Comercial: Jordi Charles
Disseny i maquetació: Sílvia Abdela
Fotografia portada: Pere Pujol
Fotografies: Estudi 86 i Pere Pujol
Administració: Zaida Picas, Eva Carrasco
Edita: Olot Televisió, S.L.
C/Pou del Glaç, 6-B (Edifici Simon), Olot
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informatius@olot.tv
publicitat@olot.tv
Impressió: Rotimpres
Distribució: Repartidors.cat
Dipòsit legal: GI 1846-2018
Els continguts d’aquesta revista són facilitats pels
mateixos protagonistes, entitats o empreses anunciants,
sense ser imputables a l’editora.
La reproducció del material editorial de la revista està
estrictament prohibida.
Tots els drets reservats.
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El cartell del Carnaval de la capital de la Garrotxa simbolitza d’alguna manera la fal·lera que la comarca
sent per aquesta festa. El seu autor, Antoni Carrera
‘Karris’, ha dibuixat la torre de Sant Esteve retorçada,
segurament ballant al ritme del Carnaval. A sota, un
antifaç de gat recorda el caràcter nocturn de la festa
que no acaba.
El carnaval a la Garrotxa es perpetua i es reinventa. A
Olot, una rua matinal protagonitzada pel Rei i la Reina
animarà el centre de la ciutat hores abans de la Gran
Rua de la tarda, que es podrà seguir en directe per Olot
Televisió. A Sant Joan les Fonts, el carnaval infantil tindrà forma de ball. Enguany, a més, una nova colla pujarà dalt d’una carrossa. Es tracta de l’Associació Amics
del Carnaval Mar i Muntanya, formada per persones
vinculades a la festa de la Garrotxa i de la Costa Brava,
un híbrid natural després de tres dècades d’agermanaments i coincidint a les rues d’un costat i de l’altre.
Els dies que vindran, la Garrotxa serà sinònim de carnaval. Tota la festa es concentra en aquestes pàgines
per no perdre cap detall.
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Col·lecció de punts de llibre
amb els cartells del Carnaval d’Olot

COMPLETA LA TEVA COL·LECCIÓ!!

Passa a recollir-lo a l’oﬁcina del CIT o a Minifauna

d’Olot

CARNAVAL

28, 29 DE FEBRER, 1 DE MARÇ 2020

www.m i ni fa una .c a t

P a s se i g Ba r c e l o na , 3 · 9 7 2 2 8 0 8 0 4

www.citolot.cat

CITOLOT

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
PRECARNAVAL BESALÚ

El primer carnaval de
la Garrotxa, el dels nens i
nenes de Besalú

BESALÚ

INFANTIL

ELS JOVES DESCANSEN I LA FESTA INFANTIL PREN EL
PROTAGONISME
DISSABTE 15 DE FEBRER

El Precarnaval dels joves de Besalú es pren un respir, és hora de replantejar la festa. Mentrestant, tot
el protagonisme recau enguany en el Carnaval Infantil, una festa amb entrada gratuïta on la diversió
es viu en família.
La celebració besaluenca torna a ser la més matinera del calendari a la Garrotxa. Se celebra el 15 de
febrer a les 5 de la tarda a Cal Tronc, un espai de la
vila comtal perfectament equipat que s’ajusta a l’exigència de la festa. L’altre element imprescindible és
l’espectacle musical. Aquest any va a càrrec del grup
Alça Manela, una formació garrotxina de llarga tradició pel que fa a l’animació infantil. I per acabar-ho
d’adobar, la festa preveu berenar per a tothom.

Carnaval infantil a Besalú?

Alça, Manela!

Els garrotxins Alça Manela són d’aquells grups
d’espectacles infantils que arrenquen un somriure només escoltar-los. Amb lletres divertides, les
seves cançons no estan exemptes d’alguna ironia
d’aquelles que els pares i mares poden agafar al
vol. Els peus i els malucs es mouen al ritme dels
seus espectacles, que evolucionen i s’omplen de
sorpreses amb el pas dels anys. Amb Alça Manela
a Cal Tronc, la festa està assegurada.
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A les 17:00h a Cal Tronc
Espectacle infantil amb el grup
Alça Manela
A continuació berenar per a tothom

Entrada gratuïta

US HI ESPEREM!

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
CARNAVAL INFANTIL D'OLOT

La festa dels petits
EL CARNAVAL D’OLOT SEMPRE COMENÇA AMB EL
CARNAVAL INFANTIL

Segurament no existeix una millor manera d’escalfar
motors pel Carnaval d’Olot que celebrant el carnestoltes infantil, una festa amb més de quatre dècades
d’història que esdevé la principal celebració d’aquesta tradició per als més petits.
Enguany el Carnaval
Infantil se celebra el
dissabte 22 de febrer i compta amb
una novetat destacada, i és que una
de les fins ara entitats organitzadores,
Rialles, ha passat
el relleu definitivament a Esplais de
la Garrotxa i l’Agrupament Escolta i
Guia Nostra Dona
del Tura en l’organització d’aquesta
festa. Rialles deixa
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molts anys de feina feta per als més petits de la ciutat amb la coordinació d’aquest acte en concret, i les
dues entitats de lleure infantil principals de la ciutat
que continuen ja compten amb un recorregut d’anys preparant la festa de manera conjunta. Són joves
de la ciutat i d’arreu de la comarca que creuen cegament en la importància de l’educació en el lleure i
que ofereixen als més petits la possibilitat de gaudir,
en aquest cas, d’un dissabte de febrer, sempre amb
una condició: anar ben disfressats. Lluc Tresserras,
un dels organitzadors, explica que el Carnaval Infantil
“és una de les activitats estrella per als infants d’Olot,
en la qual poden gaudir d’una festa amb música i
espectacle tot disfressant-se dels seus personatges
preferits”.

Una rua, música i ball
La festa començarà a les 12 del migdia davant el Supermercat Bonpreu d’Olot. Allà tota la mainada que vingui
serà rebuda pel rei i la reina del carnestoltes, els encarregats de dinamitzar i de ser el fil conductor de la festa.
A l’hora de dinar serà moment d’agafar forces i d’ultimar
els darrers detalls de vestuari, maquillatge i preparació
dels parlaments del rei i de la reina. A les 4 de la tarda el
punt de trobada serà la Plaça Clarà, moment en què el rei
i la reina presenten l’acte i donen les indicacions sobre el
recorregut de la rua, a més d’establir unes normes molt i
molt senzilles: lluir una bona disfressa, saltar, ballar i divertir-se amb els amics i familiars. La rua comença des a

la Plaça Clarà i finalitza a la plaça Major. Mentre s’enfila el
recorregut, el grup de percussió Timbus s’encarrega de
posar-hi ritme i disbauxa. Arribats a la plaça Major, el rei
i la reina fan el pregó i donen pas a l’actuació, enguany
a càrrec d’Els Salats. Per acabar, i per agafar novament
forces, els més petits podran gaudir d’un bon berenar.
Un acte molt coral
Si els escoltes i els esplais són l’ànima d’aquesta festa,
també ajuden a fer-la possible altres entitats. L’Escola
Municipal d’Expressió és l’encarregada de dissenyar el
cartell, mentre que l’Escola d’Art i Superior de Disseny
d’Olot ajuda a decorar la Plaça Major. En cas de pluja, el
Carnaval Infantil es durà a terme al Pavelló Firal.
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EL CARNAVAL A LA GARROTXA
FES-TE LA DISFRESSA

Per carnaval ens
convertim en tortugues!

5. Un cop decorat, retallem, en forma de triangle la part
superior i inferior de cada una de les cartolines.

PER A INFANTS DE 1 A 7 ANYS

1. Què necessitarem?
2 cartolines (verd i marró)
Llapis
Goma
Retoladors
Grapadora

2 cordills
Tisores
Gomets
Regle

6. Tot seguit és moment d’agafar les puntes que s’han format un cop retallada la part superior i inferior de les cartolines, per tal de donar volum a les closques.

2. Amb unes tisores retallem les cartolines de manera que

totes dues quedin en forma de rombe (com més grans siguin els retalls, més petita serà la closca de la tortuga)

7. Som-hi, que ja acabem! Ara farem dos forats petits als
laterals superior i inferior de les cartolines. Just al costat on
hem grapat les puntes. Agafem dos cordills de mig metre
cadascun, els fem passar pels diferents forats i anem unint
les dues cartolines.
3. Seguidament, dibuixem els escuts de la closca de la tortuga.

8. I ja la tenim! Ara ja només fa falta col·locar-nos la disfres4. Ara toca decorar, de la forma més original que sapiguem i

amb tot allò que tinguem a mà: colors, gomets, paper reciclat...
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sa, lligar-nos-la bé i divertir-nos, sobretot divertir-nos!

EL CARNAVAL LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT
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EL CARNAVAL A LA GARROTXA
PRESENTACIÓ DEL CARNAVAL D'OLOT

Olot té tot el necessari
per celebrar el Carnaval
A PRINCIPIS DE FEBRER VAN SER PRESENTATS
PÚBLICAMENT EL REI I LA REINA I EL CARTELL
OBRA D’ANTONI CARRERA ‘KARRIS’

El retard en el calendari de la Gran Rua d’Olot per esperar les colles que participen als concursos de la Costa
Brava, no fa més que augmentar les ganes de disbauxa
dels garrotxins i les garrotxines, grans aficionats de la
festa de carnaval. Amb una presentació ben lluïda, celebrada moltes setmanes abans del cap de setmana de
Carnaval a Olot, apaivaga el neguit de gresca. És el que
a principis de febrer va programar el Centre d’Inciatives
Turístiques, organitzador de l’esdeveniment, una presentació amb tots els elements carnavalescs, amb una
cercavila prèvia, llum, música i color al Casal Marià, que
va tornar-se a omplir de gom a gom.
Enguany els Reis del carnaval són dues persones vinculades a la colla Els Marxosos de Santa Pau, Miquel Canal
‘Migueli’ i Carme Puigdemont, que van prendre possessió
del càrrec i van dur a terme un pregó que va acabar amb
animació, com no podia ser d’una altra manera. Durant la
presentació es va descobrir, també, el cartell d’aquest any,
realitzat per l’artista local Antoni Carrera. Per explicar-ne
els elements, l’autor es remetia als seus orígens artístics:
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EL CARNAVAL LA GARROTXA
PRESENTACIÓ DEL CARNAVAL D'OLOT

“Els meus orígens són el surrealisme figuratiu mediterrani, per al qual jugàvem molt amb el color, amb la il·lusió i
amb el carnaval”, va explicar durant la presentació.
Després que l’any passat es complissin 30 anys del Carnaval d’Olot, el Centre d’Iniciatives Turístiques comença
una nova etapa en l’organització de la festa. Per a Josep

Andrés, president de l’entitat, “iniciem la quarta dècada
de Carnaval a Olot, amb molta il·lusió i molts actes consolidats. El que és cert és que hem d’estar orgullosos del
que hem aconseguit a la comarca. Des del CIT n’estem
molt satisfets”. Segons Andrés, aquesta satisfacció és el
que els ha de continuar empenyent a un altre any per fer
més coses o renovar les que ja es fan.

C. Sant Ferriol, 12
17800 Olot (Girona)
T 972 112 847
carolbruguera_team_olot
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EL CARNAVAL A LA GARROTXA
EL CARTELL D'ENGUANY

Carnaval i el
surrealisme figuratiu
EL CIT ENCARREGA A ANTONI CARRERA ‘KARRIS’
EL CARTELL D’ENGUANY

Antoni Carrera, que pinta amb el pseudònim de ‘Karris’,
ha estat l’escollit per realitzar el cartell del Carnaval d’Olot
2020. Sota la tendència pictòrica del surrealisme figuratiu
mediterrani, Antoni Carrera ha decidit tornar als orígens
de la seva carrera artística amb aquest cartell combinant
els colors amb tons blavosos i la llum, elements tan característics del Mediterrani.
L’obra s’identifica perfectament amb l’artista i introdueix
elements característics de la seva pintura com ara les torres
inclinades o els edificis vistos amb perspectiva lateral. En
aquesta ocasió podem veure el campanar de Sant Esteve
d’Olot inclinat, talment com si es tractés de la Torre de Pisa.
Antoni Carrera té clar el motiu: “Les persones ho volem tot
perfecte, però la realitat és que res ho és de perfecte. Tot
depèn de com es mira, tothom ho pot mirar diferent”.
Per tal de donar-li l’aire carnavalesc l’artista hi ha afegit
una màscara pròpia del carnestoltes amb una particularitat: té ulls de gat. Es diu que el gat és l’animal més surrealista que hi ha. Artistes surrealistes com Leonora Carrignton, Remedios Varo o el mateix Salvador Dalí, tenien clar
el simbolisme surrealista d’aquest petit felí.
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UNA VIDA
DEDICADA A LA PINTURA
Antoni Carrera i la pintura han anat
de la mà pràcticament des de tota
la vida. L’artista va cursar classes a
la prestigiosa escola ‘The Drawing
Center of New York’ a l’altra banda
del Atlàntic. Al llarg de la seva trajectòria ha exposat a diverses ciutats de
Catalunya, però també a Lisboa, Deft
(Holanda) o París, i ha realitzat mostres d’art a ciutats com Washington,
Munich o Berlín.

al
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Residència | Centre de dia

s

c o st at

Segueix les activitats a través
del setmanari La Comarca,
d’Olot Televisió i les xarxes
socials Twitter i Instagram
@latardorOlot

RESIDÈNCIA LA TARDOR
UN VENTALL D’OPCIONS PER A LA GENT GRAN
ENGUANY CELEBREM 15 ANYS AL VOSTRE COSTAT
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.

UN CENTRE DE DIA ADAPTAT A TU
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

Teniu dubtes?
Tenim un servei
d'orientació familiar
amb suport personalitzat.
C/ Pintor Galwey, 1 ( al costat de la Plaça Clarà) OLOT · T. 972 26 05 40 · 616286 675 · www.latardor.com · info@latardor.com

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
PRESENTACIÓ DE DISFRESSES

Les colles treuen a
passejar les disfresses
EL MAR, EL MAL O LES CULTURES EXÒTIQUES, ENTRE
LES PROPOSTES GARROTXINES DEL CARNAVAL 2020

La presentació del Carnaval del passat 8 de febrer va rematar-se a la nit amb el sopar organitzat per la penya
carnavalesca Els Titots, amb les colles de la Garrotxa i la
presentació de les disfresses. Més de 570 persones van
participar en aquest sopar que s’ha convertit en una cita
ineludible per als aficionats del carnaval.

Disfresses
de les colles garrotxines 2020
Els Titots
Penya S’tokats
Karnavalots
Makus de les Preses
Carnavalia
Mar i Muntanya
Gínjols d’en Bas
Marxosos de Santa Pau
Les Tremendes
Sanjoanenca
Emmaskarats
Els Alots
Carnavalesca

Esclat de colors
Vampiripis... de sang
Ja (k) mate
Els Makus i la joia del Nil
Sakura-vàlia
Cavalcada marina
Serpentejant encanteris
Mil i una estrella
Faunlàndia
Ballem?
Marea caribenya
Volant cap a l’infern
Flor de lotus com fa 18 anys

A OLOT TOT
COMENÇA
ALCENTRE

PER
CARNESTOLTES
A OLOT, APARCA
I A DONAR VOLTES!
Dissabte 29 de febrer del 2020
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Les colles de carnaval garrotxines desafien el número de
la mala sort amb 13 propostes amb què esperen triomfar
i passar-s’ho bé. A les gales acolorides dels Titots li seguiran aquest any propostes com la vampiresca de la Penya
S’tokats, amb ‘Vampiripis... de sang’. Els Karnavalots han
optat per la quadrícula dels escacs per a la proposta anomenada ‘Ja (k) mate’. Els Makus de les Preses es disfressaran d’aritocràcia egípcia amb ‘Els Makus i la joia del Nil’.
Carnavalia opta pels motius orientals amb ‘Sakura-vàlia’, i
la nova colla Mar i Muntanya s’estrena amb el cavallet de
mar, animal símbol de la comunió entre la terra i els fons
marins, en la proposta anomenada ‘Cavalcada marina’.
Els Gínjols d’en Bas també ha optat pel món animal amb
‘Serpentejant encanteris’, i els Marxosos de Santa Pau
homenatgen la llum dels que ja no hi són amb ‘Mil i una
estrella’. ‘Faunlàndia’ és el títol de la proposta de les Tremendes, que es transformaran en faunes dels boscos.
La Santjoanenca aquest any convidarà a ballar amb vestits d’època de colors llampants, i els Emmaskarats ens
transportaran a les càlides profunditats marines de la
seva ‘Marea caribenya’. Els Alots desplegaran ales de tela
de colors per volar cap a l’infern, i la Carnavalesca també
desplegarà motius orientals a les seves esquenes amb la
proposta anomenada ‘Flor de lotus com fa 18 anys’.

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
EL REI I LA REINA DEL CARNAVAL D'OLOT

En 'Migueli' i la Carme Puigdemont
són el Rei i Reina del Carnaval d'Olot 2020

Carme Puigdemont Pinyana
Professió: Instructora dansa, pilates i tonificació
Municipi: Sant Joan les Fonts
Colla: Els Marxosos de Santa Pau
Aficions: El ball i l'esport
Reina Marxosa
Pubilla de Sant Joan
Ambaixadora de l'alegria, la festa i la diversió
Emperadriu del pedal i senyora del ball
Marquesa de l'esport, el funky i el hip hop
Mestra de la coreografia disciplinada,
que els Marxosos temen cada vegada
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Miquel Canal Dorca ‘Migueli’

Professió: Venedor de pintures prejubilat
Municipi: La Vall d'en Bas
Aficions: Esportista i instructor, playbacks
Rei Migueli,
Ambaixador de la casa del pintor
Príncep de la disbauxa
Fanàtic de la rauxa
Senyor de la bicicleta
Comte del Musical
Mestre del Playback
i monitor del gimnàs on fa treure la llengua a la Vall d'en Bas

EL CARNAVAL LA GARROTXA
EL REI I LA REINA DEL CARNAVAL D'OLOT

D'on us ve l'afició del
Carnaval?
Carme: La meva afició
pel Carnaval em ve del fet
d'ensenyar coreografies.
A la meva colla, la dels
Marxosos, buscaven una
persona que els guiés
i per a mi va ser una
oportunitat molt gran. Jo
ja feia carnavals amb cinc
colles diferents, però al
final em vaig quedar amb
els Marxosos.
Migueli: Fa 23 anys que
surto al Carnaval d'Olot
tot sol, sempre he estat
l'ovella esgarriada. Tota
la vida m'ha agradat la
disbauxa, sóc una persona
activa, alegre, divertida.
Intento passar-m'ho bé i
que la gent s'ho passi bé.
Estic amb els Marxosos
a la branca del playback,
participo al Talent Volcànic
d'Olot Televisió... i tot això
m'ha portat a aprendre
molt i reciclar-me, perquè
encara que faci imitacions,
tot s'ha de fer ben fet.
Com us va venir la
proposta?
Carme: Fa vint anys que
participo al Carnaval i la
meva il·lusió d'aquesta vida
era ser reina, jo sempre
ho deia i em deien que hi
havia molta gent davant
meu. El meu marit i el
meu pare, al cel siguin, em
deien que algun dia seria
reina, i quan els del CIT
m'ho van proposar per a
mi va ser una alegria molt
gran. Aquest regnat va
dedicat a tota la gent que
no hi és. Serà molt emotiu,
per la disfressa, la carrossa
i per la meva gent, però
sobretot per les estrelles
que ja no hi són, el meu
marit i el meu pare.

Migueli: Ja feia un parell
d'anys que el CIT em feia la
proposta i no era una cosa
que tingués gaire en ment. Jo
m'ho passo molt bé tot sol,
amb el meu carnaval. Ens
vam seure, en vam parlar
i, com que fa poc que estic
prejubilat, aquesta vegada
ho vaig veure més clar. Estic
molt il·lusionat de fer-ho el
millor possible i representar
les colles i les penyes d'Olot i
de la Garrotxa.
Ja us coneixíeu entre
vosaltres?
Carme: Sí, jo coneixia en
Migueli perquè desfilant
a la rua me'l trobava cada
any. Ell es posava al mig de
les colles i a mi, que estava
per la coreografia, em feia
nosa. Fins al cap de molts
anys no vaig saber que era
ell i llavors vaig començar a
treure'l a ballar a cada rua.
Quan em van dir que ell
seria el rei em va fer molta
il·lusió. Vam dir “ho hem de
rebentar!”
Migueli: De fet, un dels
dubtes que tenia si mai
arribava a ser rei era qui
seria la meva parella. Jo sóc
molt esbojarrat, amb molta
marxa, i la teva parella t'ha
de seguir. Quan em van dir
que la reina era la Carme
vaig tenir clar que seria un
èxit perquè és una noia molt
dinàmica i amb molta marxa.
Com heu viscut els
preparatius?
Carme: Amb molts nervis i
alegria, perquè la temàtica
que he escollit és molt
emotiva.
Migueli: Nerviós, m'agrada
preparar-ho tot i intentarho fer el millor possible. Jo

quan estic a l'escenari em
transformo, però aquests
dies de preparació es
passen nervis i neguit.
Què ens podeu dir de les
disfresses?
Carme: Jo volia ser una fada
guerrera, fada de les neus
en dedicació al meu marit, i
guerrera perquè va dedicat
a tots els estels que ja no
hi són. Quan vaig escollir
aquesta temàtica em va
costar trobar algú que ens
ho pogués fer. Al final les
disfresses ens les ha fet una
amiga meva que dissenya
vestits per a espectacles.
Migueli: Jo vaig
completament diferent
del que m'heu vist fins
ara. Enlloc d'anar informal
o vestit de dona com he
anat sempre, aquest cop
vull anar elegant. M'agrada
molt ballar i estar actiu,
per això he triat una
disfressa còmoda, un rei
completament diferent al
que sol ser en Migueli.
És una responsabilitat
ser Rei i Reina? Què
n'espereu?
Carme: Sí, intentes quedar
bé amb tothom, que no hi
hagi errors i que puguem
portar un bon regnat sense
decebre ningú. Volem ser
recordats per portar la
festa a tot arreu. Sobretot,
que la gent gaudeixi i ens
faci gaudir.
Migueli: Sí que és una
responsabilitat, esperem
representar el millor
possible a totes les colles,
a la rua, quan anem a les
escoles... Portar l'alegria i la
diversió. Intentarem que ens
recordin com dos reis que
ho han donat tot.
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PLAYBACK REIAL

Tothom espera
L'Espectacle Reial

Col·labora

EL XOU SENSE COMPLEXOS MÉS ESPERAT
DEL CARNAVAL SUMA JA SET EDICIONS

L'Espectacle Reial del Carnaval d’Olot és tot un èxit any
rere any. L’espectacle va més enllà de les imitacions. De
fet, des de la pròpia organització el descriuen com un
autèntic show.
Des del 2014 que aquest playback reuneix tots aquells homes i dones de la comarca que han tingut l’honor de ser
reis i reines del Carnaval, en una actuació única que aplega tots els ingredients possibles dalt l’escenari del Teatre
Principal d’Olot perquè es converteixi en un dels esdeveniments més esperats i imprescindibles del Carnaval d’Olot.
La primera edició va néixer amb la intenció de ser un
acte de la festa de celebració dels 25 anys del Carnaval
d’Olot, reunint totes les figures capdavanteres de l’esdeveniment per a fer un show davant del públic. L’acte va
tenir tant èxit que any rere any s’ha anat repetint en un
teatre ple de gom a gom.
En aquesta edició s’han preparat aproximadament una
vintena d’actuacions ben diferents i gairebé mitja desena de projeccions audiovisuals humorístiques que permetran que la representació es mantingui, sense pausa,
entre actuació i actuació.
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L’espectacle tindrà lloc el 28 de febrer a les 9 de la nit al
Teatre Principal de la capital garrotxina. Amb una durada
de gairebé dues hores, les entrades ja estan pràcticament
exhaurides per a la funció. Tot i així, els encara interessats poden provar sort a través de la pàgina web d’Olot
Cultura, a Can Trincheria o al mateix Teatre Principal.
El playback és un entrant més que fantàstic que amb
grans dosis d’humor i l’energia dels artistes farà vibrar a
tots els espectadors preparant-los per l’endemà, el dissabte de Carnaval.

EL CARNAVAL LA GARROTXA
BALL DE LA DONA

Les dones tenen la seva
nit al Carnaval d'Olot
EL CENTRE D'INICIATIVES TURÍSTIQUES MANTÉ EL
BALL DE LA DONA AL PUB LUCKY LUKE DIVENDRES
A LA NIT

El divendres 28 de febrer, després del Playback Reial,
la gresca continua amb una de les tradicions més antigues del Carnaval d'Olot, el Ball de la Dona. Per les
generacions que van viure els primers passos del Carnaval aquesta va ser una de les nits més especials. Fins
a 2.000 persones havien arribat a participar a l'acte, on
les dones es disfressaven amb la cara tapada i treien els
homes a ballar.
Actualment, la pròpia evolució de la societat l'ha convertit en un acte més modest, però el Centre d'Iniciatives
Turístiques vol mantenir la seva essència, donant una
nit de protagonisme a les dones. Ho fa en col·laboració
amb el pub Lucky Luke d’Olot, que obre amb normalitat
a mitjanit fins a les 3 de la matinada i acull un concurs
de disfresses femenines. Totes les noies de més de 16
anys que vagin disfressades reben un obsequi, gentilesa dels diferents establiments. Els homes que s'animin a
vestir-se de dones també tindran opció a premi. Tot s'hi
val en aquesta festa intergeneracional on no hi falten la
música i l'animació del Rei i la Reina del Carnaval.
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LA GRAN RUA DEL CARNAVAL D'OLOT

El moment més esperat,
la Gran Rua
UNA TRENTENA DE PROPOSTES DESFILARAN
PELS CARRERS D’OLOT

Amb data fixada per al 29 de febrer, la Gran Rua del Carnaval d’aquest any promet tornar a deixar bocabadat a
tot el públic. Es preveu que siguin una trentena les colles
participants en aquesta 31a edició. L’organització ha explicat que, tot i les demandes de la població per canviar
la ruta i arribar a més punts de la capital garrotxina, no
ha estat possible, de moment, canviar el recorregut. Segons l’entitat el consistori al·lega motius tècnics que impedeixen fer un canvi que fa molts anys que es reclama.
Com en les darreres edicions, els prop de 2.000 participants de les diferents colles emprendran la marxa des
dels terrenys de l’antiga estació, passant per l’Avinguda
Santa Coloma, enfilaran el Passeig de Barcelona fins al
sector de l’Ideal, punt on el jurat valorarà cadascuna de
les propostes segons els criteris establerts. Es puntuaran
aspectes com l’originalitat, l’escenografia, la coreografia
o la disfressa, a banda de la carrossa, segons la categoria
en la qual es presenta cada colla.

UNA RUA MATINERA

Una de les novetats més destacades és una
rua que el Rei i la Reina del Carnaval emprendran a peu des de la Plaça del Carme,
passant per Sant Esteve i acabant al Carrer
Sant Rafel, acompanyats dels Trik Trak Tabalers. La proposta ha nascut per dotar
de vitalitat el comerç de la ciutat, a petició
dels propis comerciants, que veien com el
centre quedava apagat en dies assenyalats
com el Carnaval, ja que la Rua no passa pel
centre de la capital. La rua del Rei i la Reina
començarà
a les 11 del
matí, abans
que els Titots emprenguin també
la seva pròpia rua pels
centres geriàtrics de la
ciutat,
fent
partícips als
més
grans
d’un dia tant
especial.
Foto: Trik Trak Tabalers
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@hiperdecoracio

MOQUETES
PAPERS PINTATS

PARQUETS

REVESTIMENTS
PINTURES I COMPLEMENTS
Avda. de Xile, 10 · OLOT

972 26 37 00

www.hiperdecoracio.com

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
LES MILLORS IMATGES DE LA GRAN RUA 2019

La Gran Rua del Carnaval
Col·laboren
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TÍTOL APARTAT

Carrosses que no deixen
indiferent a ningú
ELS MACUS DE LES PRESES ES VAN CORONAR EL 2019
EN AQUESTA CATEGORIA

1r premi: Els Macus de Les Preses

2n premi: La SantJoanenca

3r premi: El Pòsit de l'Escala
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Una nau tripulada per tritons va ser la guanyadora
en la darrera edició del Carnaval d’Olot. Parlem dels
Macus de les Preses, coneguts per les seves peculiars
creacions i l’esforç i el treball en cadascuna de les carrosses que presenten. Amb un premi de 1.000 euros,
es van coronar com els guanyadors en la categoria de
carrossa. Un total de quatre colles van ser guardonades per les seves originals i singulars propostes en
una categoria que cada vegada té més competència.
En segona posició, i premiats amb 800 euros, va quedar la Santjoanenca, també amb temàtica marina, ‘La
màgia de l’aigua’, un homenatge al seu municipi, Sant
Joan les Fonts. Una colla visitant va obtenir la tercera posició i els 600 euros que l’acompanyen, el Pòsit
de l’Escala, amb ‘L’Odissea al desert’. En quart lloc es
va classificar la Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la
Roca amb la carrossa titulada ‘Món’, que representava
els diversos elements de la Terra i que va ser premiada amb 500 euros. Per a la categoria de carrosses, el
jurat valora aspectes com l’originalitat, la construcció,
els acabats i l’escenografia.

95 anys pujant junts

Puges?

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

Tel 972 260 500

info@ascensors-serra.com

ASCENSORS

SERRA
ascensors-serra.com

SERVEI EMERGÈNCIES
24 HORES

901 200 070

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

Comparses innovadores
a la 30a edició
ELS EMMASKARATS VAN ACONSEGUIR ENDUR-SE EL
PRIMER PREMI

1r premi: Els Emmaskarats d’Olot

2n premi: Gíngols d’en Bas

3r premi: JYM’S de Montcada i Reixach
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4t premi: Els Alots

Entre els guardonats en la categoria de comparsa, la
gran triomfadora va ser la colla Els Emmaskarats d’Olot
i no només al Carnaval d’Olot, sinó a totes les rues que
van participar (Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Tossa de Mar i, de nou, al Carnaval de Carnavals de Platja
d’Aro). La comparsa va néixer el 2013 i aplega prop
d’un centenar de participants, en molts casos famílies
senceres. En la 30a edició del Carnaval d’Olot el grup
va apostar per ‘Reines de la Mel’, un conjunt d’abelles
que va captivar al jurat amb la seva coreografia i per
la qual van ser guardonats amb 500 euros. La segona
posició va ser pels Gíngols d’en Bas amb la proposta
anomenada ‘Meravella Marina’, amb un premi de 300
euros. En tercera posició va quedar una colla de fora
de la Garrotxa, l’Associació Cultural JYM’S de Montcada
i Reixach, que participa a la desfilada d’Olot des de fa
diverses edicions. Van ser guardonats amb 250 euros
amb ‘Sherezade, la dona de la literatura’, portant la
màgia d’Orient pels carrers d’Olot. Finalment, Els Alots
van aconseguir el quart premi amb ‘Atrapant el nostre
somni’ i un premi de 200 euros. En aquesta categoria
el jurat valora aspectes com l’originalitat de les propostes, la disfressa i la coreografia presentades.

EL CARNAVAL LA GARROTXA
CARNAVAL COMERÇ OLOT

Als comerços d’Olot,
disfresses de pel·lícula
EL CARNAVAL COMERÇ D’OLOT ENGALANA ELS
ESTABLIMENTS SOTA LA TEMÀTICA DEL CINEMA

És una de les activitats més veteranes dins el marc del
carnestoltes a Olot –va crear-se pocs anys després del
Carnaval organitzat pel Centre d’Iniciatives Turístiques–
i és també una de les que més recorda l’arribada del
temps de disbauxa a la ciutat. El Carnaval Comerç Olot
anima als establiments a decorar els seus interiors i els
seus aparadors per encomanar l’esperit carnavalesc a
tota la ciutat. Un dels atractius en què l’organització treballa des de fa alguns anys per animar a la participació
és la temàtica de l’activitat, que està dissenyada sota el
format d’un concurs. Enguany el tema és el cinema, tal i
com recorda la imatge promocional que s’ha escollit, on
apareix E.T. l’extraterrestre.
Aquells comerços de la ciutat que ho desitgin ja poden
pensar la pel·lícula que volen explicar als seus clients. Al
Carnaval Comerç Olot tots els establiments tenen trofeu
només per participar-hi. A l’hora de presentar propostes
hi ha una certa llibertat, com no podia ser d’una altra manera per carnaval, de tal manera que tindran trofeu tant si
segueixen la temàtica com si no. “Això sempre ho he tingut
molt clar”, explica l’organitzador, Francesc Delforn. “Poden
participar-hi tot tipus de comerços, siguin membres de l’Associació de Comerciants o no. La temàtica serveix per donar idees, però qualsevol proposta ben presentada té dret
a trofeu”. Aquests trofeus, diferents a cada edició, es poden
veure a l’ermita de Sant Francesc dies previs al veredicte.
L’altre atractiu del concurs són els premis. Hi ha trofeus
acompanyats amb premis variats per al primer classificat
de les diverses categories com són la decoració, l’ambientació o les disfresses dels dependents. Entre els lots es
poden trobar menús per a dues persones fins a una desena d’alguns dels millors restaurants de la Garrotxa, així
com diferents activitats per gaudir a la comarca. Carnaval
Comerç Olot també guarda un petit reconeixement per a
aquelles residències de gent gran que decorin les seves
instal·lacions amb motius carnavalescs.
Al concurs hi pot participar qualsevol comerç o local d’oci
nocturn de la ciutat. Ho poden comunicar al CIT, l’ACO o
l’Associació de Veïns de Sant Ferriol fins al dijous 27 o el
mateix divendres 28 de febrer, quan el jurat, format per
experts artistes o decoradors, visitarà els locals d’oci nocturn. El dissabte 29 serà el torn de visitar els comerços per
saber com acaba la pel·lícula.
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CARNAVAL SOLIDARI

Un sopar popular
i solidari
AQUEST ANY ES DESTINARÀ UN EURO DE CADA
TIQUET AL GRUP MIFAS

Si l’any passat el Centre d’Iniciatives Turístiques (CIT)
d’Olot va decidir destinar un euro del preu del sopar a
l’associació TEA Garrotxa de familiars de persones al
Transtorn de l’Espectre Autista, aquest any els fons recaptats seran per al Grup d’Atenció Integral MIFAS. L’associació vetlla per la integració social i laboral de les
persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial,
oferint serveis d’atenció, suport i ajuda a domicili, a banda de teràpia física i psicològica i la possibilitat de practicar un esport de competició com bàsquet amb cadira
de rodes, pàdel o boccia (similar a la petanca, destinat a
persones amb discapacitats motores).
El grup considera que és fonamental la integració de
les persones amb discapacitat, oferint-los les mateixes
oportunitats, un treball que el CIT d’Olot ha decidit valorar i reconèixer amb la donació que s’obtingui del sopar
posterior a la Gran Rua.
El sopar tindrà lloc a partir de les 9 del vespre. Es tracta
d’un esdeveniment on hi participen cada any un miler de
persones i on també es fa l’entrega de premis de la rua
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i ball. Enguany l’animació de la festa anirà a càrrec de
l’Orquestra Maribel i un discjòquei. Tot i que en la darrera edició es va instal·lar una carpa climatitzada paral·lela
al pavelló per acollir el ball, aquest any l’organització ha
optat per englobar totes les activitats de la nit al Pavelló
Firal d’Olot, començant pel sopar, l’entrega de premis, el
ball inicial, el concert de l’Orquestra Maribel i els DJ’s que
posaran el punt i final a la festa.

4 piscines climatitzades INTERIORS · PISCINA EXTERIOR
ÀMPLIA ZONA ENJARDINADA AMB SOLÀRIUM
nou gimnàs amb 2 sales d’activitats dirigides
sauna d’accés lliure i privada · 4 pistes de tennis · 3 pistes de pàdel
obert de dilluns a dimenge
SECCIons esportives de natació · waterpolo · Tennis · atletisme · triatló · futbol SÈNIOR
NATACIÓ PER A ADULTS · Natació per a nadons · CURSETS DE NATACIÓ PER A la MAINADA · CURSETS PER A EMBARASSADES
CURSETS DE TENNIS · CLASSES PARTICULARS DE TENNIS i de PÀDEL · Activitats dirigides · CYCLING · tonificació
ESTIRAMENTS · IOGA · AQUAGYM · AQUAHIT · PILATES · GYMSÉNIOR · ZUMBA · STRONG · BODYPUMP · STEPS · GAC · I MOLT MÉS
Trobaràs tota la informació a cnolot.cat
Avinguda de Pere Badosa, s/n, Olot (Girona) - 972 262 028

JOSEP LIGERO,
DELEGAT DEL GRUP MIFAS
A LA GARROTXA I EL RIPOLLÈS

“Gràcies al sopar
solidari de carnaval
podrem comprar
cadires de rodes”
Enguany el sopar solidari del Carnaval d’Olot, organitzat pel Centre
d’Iniciatives Turístiques, recaptarà
fons per al Grup Mifas, una entitat
que dona suport a persones amb
discapacitat física, orgànica i sensorial i que compta actualment amb
gairebé 300 associats a la Garrotxa.
Ens desplacem fins a la seva seu, al
Firal petit, per parlar amb Josep Ligero, delegat del grup a la Garrotxa i
al Ripollès des de fa 11 anys.
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-Quina és la tasca del Grup Mifas a
la Garrotxa?
La nostra tasca és donar suport a persones que han patit un accident o que
pateixen o han patit una malaltia i tenen una discapacitat. Aquí a la comarca nosaltres organitzem activitats,
com per exemple excursions o jornades esportives de conscienciació per
a escoles, i xerrades de prevenció de
riscos d’accidents. Fem jornades d’atletisme o bàsquet en cadira de rodes
o sessions amb un tutor que explica
la seva experiència de vida.
-Enguany vostès són els
beneficiaris del sopar solidari del
Carnaval d’Olot. Què suposen
per a l’entitat aquests recursos
econòmics i a què els destinaran?
Quan el CIT m’ho va fer saber, no
ens ho podíem creure, estem molt

agraïts que una entitat hagi pensat
en una altra entitat. Els diners ens
aniran molt bé per comprar cadires
de rodes noves per a les jornades
que realitzem, ja que una part de
les que tenim se’ns han fet velles i
són cares.
-De quina tasca de les que fan
des de Mifas se senten més
orgullosos?
Des de Mifas lluitem i vetllem per
reduir al màxim les possibles barreres arquitectòniques a les ciutats i
als pobles. Una de les tasques que
realitzem és presentar les instàncies
als ajuntaments per poder fer les
pertinents actuacions i obres. A mi,
personalment, el que em fa sentir
molt orgullós és el fet de treballar
pels demés, per a persones amb una
discapacitat a qui sé que puc ajudar
d’alguna manera.

EL CARNAVAL LA GARROTXA

ENSENYA'NS AQUEST CODI I TINDRÀS UNA REVISIÓ
OPTOMÈTRICA I L'INFORME OPTRETINA (DE VALOR 25€) GRATUÏT.
PINCODE: B32VU48

Plaça Clarà, 12 Tel. 972 280 644 Whatsapp 646 784 568
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CONCURS I RECITAL DE POESIA ERÒTICOAMOROSA

Amor i erotisme per
acomiadar el Carnaval
L’ACTE SE CELEBRARÀ L’1 DE MARÇ A LA SALA EL
TORÍN D’OLOT A LES 7 DE LA TARDA

És inevitable que l’erotisme formi part del Carnaval on,
en la vella societat rural, fortament estructurada pel
cristianisme, el temps de Carnestoltes oferia mascarades rituals d'arrel pagana i un lapse de permissivitat que
s'oposava a la repressió dels instints i la severa formalitat litúrgica de la Quaresma. És precisament per celebrar
la concepció de llibertat del Carnestoltes que fa tres anys
va sorgir el Concurs i Recital de Poesia Eròtica.
L’acte se celebrarà l’1 de març a la Sala El Torín d’Olot a
les 6 de la tarda, amb un sistema de taquilla inversa amb
el qual el públic podrà entrar al recinte gratuïtament i, a
la sortida, podrà escollir si comprar el llibre del Concurs
de Poesia Eròtica que ha publicat l’Editorial Oliveras o fer
el donatiu que considerin oportú a l'organització.
El certamen començarà amb el recital de poemes i una
actuació de música i cant d’intèrprets de gran qualitat i
renom. En aquesta tercera edició inclou algunes novetats i és que s’hi ha afegit el concepte de l’amor com a
complement a l’erotisme, per tal d’obrir l’esdeveniment
a més públic i a la participació de més poetes. A més,
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la veu femenina no serà l’única protagonista i també hi
haurà rapsodes masculins.
Enguany són gairebé una vuitantena les poesies que
s’han presentat al concurs, 23 de les quals seran finalistes. Els primers tres classificats obtindran un àpat a
diferents restaurants de la comarca.
En acabar, l’associació organitzadora, Rapsòdia Veus Literàries i el CIT d’Olot obsequiaran amb un petit berenar
amb coca i cava a tots els assistents.
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EL CARNAVAL LA GARROTXA
COSINT LES DISFRESSES

Amb la pistola
(de silicona) a punt
LA MAJORIA DE COLLES ES
MUNTEN LA DISFRESSA, TIRANT
D'AGULLA DE COSIR I SILICONES
PER ENGANXAR PECES

Brillants, purpurina, tisores, goma eva,
silicona per un tub i molta creativitat.
És la recepta bàsica de la gran majoria
de colles de carnaval i els seus components es converteixen, amb el pas del
temps, en uns autèntics artistes. Un
exemple en són els Emmaskarats, una
colla relativament jove que l'any passat va gaudir del seu any més gloriós
guanyant tots els premis de comparsa
a on es va presentar (Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Olot, Tossa de Mar i,
de nou, a Platja d’Aro). Com sempre,
les setmanes prèvies a l'inici del carnaval són angoixants, perquè la disfressa
s'ha d'acabar i els nervis van en augment, però l'estimulació que tot acabi
sortint fa que el tràfec pagui la pena.
Més enllà del resultat final, al darrere de cada disfressa hi ha una feina

"de xinos", com ens explica en Joan
Tubella, un dels membres de la colla.
Parla de moltes hores de dedicació
provant mides, fent les plantilles,
enganxant i encolant les peces. Tot
després de veure el patró, que es
desvetlla cap a l'octubre. "Uf!, quina
feinada!" és l'expressió més repetida
quan veuen la disfressa definitiva.
La disfressa d'aquest any dels Emmaskarats, centrada en la idea de
la sostenibilitat de l'aigua, presenta
complicacions -sobretot en la dels
nois-, amb cascos i cinturons molt
delicats. A més, com que la colla
es caracteritza pels seus balls, necessiten que la disfressa estigui
molt reforçada. Perquè tot surti bé,
compten amb l'ajuda d'un equip de
modistes que treballa sobretot en la
part tèxtil, però les pistoles de silicona volen entre les mans dels components de la colla per completar el
vestit de cadascú. En qualsevol cas,
el centenar d'Emmaskarats que formen part de la colla, més enllà dels
que surten a la rua, mostren cada
any com del no res en surt el resultat
més espectacular.
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CARNAVAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

A Sant Jaume de Llierca,
el carnaval és dels més
petits
L'AMIPA DE L'ESCOLA I L'AJUNTAMENT IMPULSEN
EL CARNAVAL INFANTIL

Pintores, cuiners, superherois, animals... Els nens i
nenes de Sant Jaume de Llierca han d'afanyar-se a tenir a punt la seva disfressa perquè el carnestoltes del
municipi és dels més matiners. Arriba dissabte 15 de
febrer, just una setmana abans de Carnaval. Al matí,
al Mercat Setmanal, tots els infants poden participar
en un taller de maquillatge carnavalesc. D'aquesta
manera, ja estan preparats per gaudir de les activitats que organitzen l'Associació de Mares i Pares de
l'escola Les Escomes i l'Ajuntament de Sant Jaume.
A partir de 2/4 de 5 de la tarda, a l'entorn del Centre Cívic, comença una rua a ritme dels tambors del
grup Dum-Dum-Dum. Els més petits i les seves famílies poden animar els carrers del poble amb el color
de les seves disfresses, perruques i complements i
compartir un berenar plegats. La festa continua amb
l'actuació del grup d'animació d'Els Farsants, una
companyia d'espectacles familiars participatius que
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es proposa fer ballar a tothom, fent bona la dita que
per carnaval tot s'hi val.
Sant Jaume de Llierca és un dels municipis de la Garrotxa que aposta per un carnaval pensat especialment per als nens i nenes, una festa senzilla que finalitza dilluns 17 de febrer amb una sessió a l'Espai El
Fil, on s'explica un conte de carnaval i es regala una
màscara a la més petits.
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CARNAVAL DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Un carnaval per rematar
un cap de setmana diferent
LA CARNASVALESCA, ELS DUM DUM DUM I ELS
ESCARABATS ANIMARAN LA FESTA DE CASTELLFOLLIT
DE LA ROCA

Un carnaval per rematar un cap de setmana diferent
La Carnasvalesca, els Dum Dum Dum i Els Escarabats animaran la festa de Castellfollit de la Roca
La passió de Castellfollit de la Roca amb el Carnaval ve de
lluny. No en va la principal colla del municipi és la Carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, una de les que té més
renom a la demarcació des de fa 25 anys. Però en tractar-se d’un poble petit, tampoc aspira a competir amb les
grans celebracions de la costa i les ciutats més properes. El
Carnaval de Castellfollit de la Roca acostuma a celebrar-se
el dia després del d'Olot, per poder comptar així amb més
gent pels carrers del poble i la Carnavalesca hi pot participar amb els seus vestits de gala i la carrossa oficial.
El diumenge 1 de març a les 5 de la tarda comença la gran
rua del poble, on grans i petits es disfressen per seguir en
cercavila a una de les principals colles de la demarcació
de Girona i contagiar a tothom de l'esperit del carnaval.
El grup Dum Dum Dum posa el so amb els seus tabals,
esverant a tothom perquè visqui la festa amb alegria.
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Tota la cercavila es dirigeix des de la Plaça Catalunya fins
a l'Església Vella, on el grup Els Escarabats acaba d'animar
la festa del municipi. Per tal que tothom s'esmeri amb la
disfressa, es convoca un concurs per premiar la millor
disfressa individual i la millor disfressa de grup. Per a fer
poble, es regalen vals i productes als més ben guarnits.

F I T N E S S · M U S C U L AC I Ó / E N T R E N A M E N T F U N C I O N A L
P I L AT E S / V E N DA S U P L E M E N T S E S P O R T I U S
A S S E S O R A M E N T D I E T È T I C / L OC A L C L I M AT I T Z AT

C/ Notari Miquel Març, 3 · 17800 Olot ( Girona)
Tels. 972 268 715 / 687 415 136 · magicmastersolot@gmail.com

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
CARNAVAL DE MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS

Carnaval a Maià de
Montcal i Dosquers
EL MUNICIPI NOMENA EL SEU REI CARNESTOLTES
L'ÚLTIM DISSABTE DE FEBRER

La rauxa del carnaval també arriba als pobles més
petits de la comarca, i a Maià de Montcal ho fa quan
ja ha començat la Quaresma. El dissabte 29 de febrer,
els maianencs celebren la seva pròpia rua de carnestoltes, que convida tots els veïns a disfressar-se pels
carrers de la vila. La festa, però, no pot començar sense un rei o reina. Abans d'iniciar la rua, a les antigues
escoles, el rei de l'any anterior fa el traspàs de poders
a un nou monarca que es dona a conèixer aquell mateix dia i es dirigeix a tots els presents al tradicional
pregó. D'allà surt un recorregut fins al restaurant La
Torre, on es fa una aturada amb berenar i beguda.
Més tard, la rua torna de nou a les antigues escoles, on comença un espectacle per gaudir en família
a càrrec de Fefe i cia. El carnestoltes continua a la
nit amb un sopar popular amb “Ranxo de Carnaval” i
música per a tothom amb Djs locals.
Ja fa molts anys que l'Ajuntament de Maià de Montcal
promou la celebració del carnaval amb la col·laboració del Casal del poble i reconeix la disfressa més
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original. La festa comença a la tarda i s’allarga fins
ben entrada la matinada, permetent que totes les
generacions del municipi tinguin el seu moment de
disbauxa.
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CARNAVAL DE MONTAGUT

Un carnaval molt animal
MONTAGUT I OIX CELEBRA LA FESTA SOTA LA
TEMÀTICA DE L’ARCA DE NOÈ

Un carnaval temàtic, això és el que proposa Montagut
i Oix per celebrar la festa al municipi. El 22 de febrer el
poble es transforma per passar de la seva ànima rural
a l'essència més ‘animal’.
Aquest 2020 Montagut es convertirà en l'Arca de Noè,
l'espai on trobar-hi totes les espècies possibles. El tema
és el d'Animals i tothom hi pot contribuir posant-se les
seves millors gales.
La festa arrenca al Casal, on es surt per anar per tot
el nucli urbà de Montagut. Una cercavila que es clourà
amb una actuació musical, un berenar i la posterior entrega de premis a les millors disfresses.
Entre els guardons n’hi ha un de molt preuat, i que fa
que tothom es prepari d'allò més, un abonament de
temporada a la piscina municipal per a la millor vestimenta individual. Així mateix, es regalen productes de
quilòmetre zero al grup que millor combini entre els
seus components. Tot perquè el municipi esdevingui
un zoo, un circ o una selva de la disbauxa més animal.
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EL CARNAVAL LA GARROTXA
CARNAVAL DE RIUDAURA

Riudaura manté el
Carnaval Infantil
L'AJUNTAMENT ORGANITZA UNA
FESTA AMB BERENAR I MÚSICA
DE DISCOBABY

A Riudaura també es vesteixen per
a l'ocasió el dissabte de carnaval. El
22 de febrer, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament ha assumit l'organització del carnestoltes infantil,
que anteriorment havia promogut
l'Associació de Mares i Pares de l'escola Lluís Castells. La festa té lloc al
centre cívic del poble a partir de les
5 de la tarda, amb l'animació de la
companyia d'espectacles familiars
Discobaby. L'acte és obert i tothom
pot sumar-s'hi amb la seva disfressa.

FOTO: gerio.cat
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CARNAVAL DE TORTELLÀ

La xauxa més popular
TORTELLÀ CELEBRA EL SEU CARNESTOLTES
AMB UNA JORNADA INTENSA I PLENA D'ACTIVITATS

El municipi celebra el carnaval el 7 de març, dues setmanes després de la festivitat oficial, després inclús de
la celebració de la Fira de la Quaresma. L'espera, tot i
així, val la pena. El Carnestoltes del municipi garrotxí és
una de les festes més populars de l'Alta Garrotxa; es
nota amb el seu programa, que dedica una jornada intensa a la diversió esbojarrada d'aquest esdeveniment.
El Carnestoltes de Tortellà arrenca a 2/4 de 6 de la
tarda, i ho fa amb una rua que volta per tot el poble i
acompanyada d'una xaranga que porta la festa a tots
els veïns.
Per si no n'hi ha prou de voltar casa per casa transformats en personatges inimaginables, la diversió s'allarga
al vespre, amb un sopar popular al mateix Casino. Allà,
l'únic indispensable és passar-s'ho d'allò més bé, esperant que la festa segueixi després de l'àpat als ritmes
del concurs de karaoke i els Dj's Manikí i Carnestoltes.
Fa anys que Tortellà segueix aquest esquema, i una
altra vegada repetirà la fórmula per tal que tothom
pugui gaudir un cop més de la seva festa més popular,
el Carnaval.
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EL CARNAVAL A LA GARROTXA
CARNAVAL DE SANT JOAN LES FONTS

El poble de la Garrotxa
on més carnaval es respira
SANT JOAN LES FONTS CANVIA EL FORMAT DEL
CARNAVAL INFANTIL PER UN BALL

El carnaval a la Garrotxa no seria el mateix sense la rua de
Sant Joan les Fonts, un dels pobles de la comarca on més
intensament se celebra aquesta festivitat, en gran part gràcies a les seves dues colles, la Santjoanenca i els S’tokats,
que involucren pràcticament tots els veïns per fer possible
aquesta celebració. La festa va començar l’any 2004, després que un petit grup d’amics s’animés a fer-lo possible.
16 anys després segueix més viva que mai, esdevenint un
clàssic al poble i a la comarca dels qui comparteixen aquesta afició.
Enguany la novetat del carnaval a Sant Joan les Fonts es troba a la festa per als més petits, i és que es canvia el format
de l’antic carnaval infantil, que passa a ser des d’aquest any
un ball de carnaval.
EL MATÍ PER ALS PETITS I LA TARDA PER ALS GRANS

Enguany la rua se celebra el dia 7 de març a partir de les 5
de la tarda, després del dinar popular al pavelló organitzat
pels S’tokats. El recorregut transitarà pels carrers Mossèn
Bartomeu i Francesc Caula, l’Avinguda Cisteller i, finalment,
el carrer Secretari Moret. La traca final de la festa s’ubicarà
al pavelló poliesportiu a partir de 2/4 de 9 del vespre, en
motiu del sopar popular.
Molt abans, però, al matí, els nens i nenes del poble i tots
els que s’acostin a Sant Joan podran gaudir del seu moment
en motiu del Ball de carnaval infantil, que passa a substituir
l’antic format. A 2/4 de 12 al Prat de Can Miquel s’hi esperaran els infants disfressats per participar a la tamborrada a
càrrec del grup local Dum, Dum, Dum, a partir de les 12 del
migdia. Durant el ball un jurat escollirà el rei i la reina del
carnaval infantil 2020, i a la 1 de la tarda, abans del dinar
popular, es farà l’entrega de corones. Qui el dia 7 de març
digui que s’ha avorrit, de ben segur que no haurà passat
per Sant Joan les Fonts en algun moment del dia.
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Empresa habilitada i especialitzada en el disseny, desenvolupament, legalització i manteniment
d’instal·lacions elèctriques d’Alta i Baixa Tensió, tant en l’àmbit industrial com domèstic, així com també
en la realització de projectes d’automatització industrial i en el disseny i muntatge de quadres elèctrics.
A MÉS, PROPORCIONEM UN SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT 24H EN CAS D’AVARIA.

Carretera d’Olot, 7 · Sant Joan les Fonts · 17857 · 972 27 47 00 · seiolot@seiolot.com · www.seiolot.com

¡que passeu un bon carnaval!
Centre de Bronzejat i Estètica

PARTNER

US CASEU AQUEST ANY?
US HAN CONVIDAT A UN CASAMENT?

No us preocupeu! A Suntime tenim la solució perquè estigueu radiants.

NOU BONO NUVIS SOLÀRIUM
PREU 100€ ( 10 Sessions de 10 minuts)
També tenim diferents Packs per a nuvis, que inclouen:

Maquillatge · Extensions de Pestanyes · Manicura · Pedicura
Higiene Facial · Massatge corporal, etc.

demana'ns informació
C/ Pou del Glaç, 21 Bxs · OLOT · 972 27 35 49 · 619 17 73 75 · suntime_olot@hotmail.com

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
CARNAVAL DE LES PLANES D'HOSTOLES

Les Planes d’Hostoles
prepara un carnaval
per a tothom
CONSCIENCIARÀ SOBRE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
I L’ALIMENTACIÓ

Els més menuts ja estan impacients per treure les seves
disfresses pel Carnaval a Les Planes d’Hostoles. Se celebrarà per tercer any diumenge 23 de febrer al matí.
La disbauxa començarà ben aviat, amb un taller gratuït
de maquillatge i perruqueria esbojarrada per tal que els
nens i nenes puguin complementar adequadament les
seves disfresses i estar més que a punt per a la rua.
Un cop tothom estigui llest, començarà la cercavila, que
anirà des de Plaça Catalunya fins al Parc i la Plaça Nova.
Els acompanyarà per segon any la Brugentkada, el grup
de batucada de Les Planes. A la Plaça Nova els esperarà
la Reina del Carnestoltes. Allà tothom podrà mostrar les
seves disfresses i indumentàries.

l’alimentació saludable, s’obsequiarà a cada nen i nena
amb una pastanaga.

A les Planes d’Hostoles, però, no tot és gresca i tot es
pensa detalladament. El Carnaval en aquest municipi intenta ser el més ecològic possible. De fet, la reina reivindicarà aspectes com la mobilitat sostenible o

La música no hi faltarà en aquest esdeveniment. El matí
s’acabarà amb un pica pica, jocs i un ball de disfresses a
la mateixa plaça, marcant el ritme festiu d’aquesta jornada enfocada sobretot al públic familiar.
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LA COLLA ELS MARXOSOS PRESSUMEIXEN DE REINA

Gairebé 20 anys
gaudint entre amics
ELS MARXOSOS DE SANTA PAU FAN UN HOMENATGE
A AQUELLS QUE JA NO HI SÓN

Tot va començar ara fa 17 anys entre tres amigues de
Santa Pau. Parlem de la creació de la colla Els Marxosos, que va néixer com una engrescada per participar als
carnavals de la comarca i ràpidament va esdevenir una
multitud. Al principi el pressupost no permetia grans luxes, però amb el lloguer d’un cotxe a un veí d’Olot i molta il·lusió va començar el que poc a poc va convertir-se
en una colla consolidada i nombrosa, arribant a prop de
80 participants. Entre els membres del grup ho feien tot,
des de la carrossa a preparar els balls i la disfressa amb
ajuda dels veïns i veïnes.
La seva presidenta, Rosa Teixidor, afirma que mai han
buscat un premi perquè el seu objectiu és passar-ho bé.
Per tal de recaptar fons i destinar-los a la construcció de
la carrossa la colla organitza diverses activitats durant
l’any a Sant Pau com, per exemple, la Diada de Sant Jordi,
la castanyada o la quina de Nadal, de manera que els
inscrits només han de pagar el preu de confecció de la
disfressa. Afirmen ser una colla oberta, de manera que
tothom que hi vulgui participar hi està convidat.
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Els Marxosos al 2020

Els Marxosos al 2019

Recordant els que es troben al cel
Aquest any Els Marxosos de Santa Pau homenatjaran a aquells que ja no hi són amb ‘Mil i una
estrelles’. Un total de 30 persones desfilaran per
les rues d’Olot, Sant Joan les Fonts i Platja d’Aro
entre estrelles, muntanyes, neu i molta imaginació. La Reina del Carnaval d’aquest any, que és
membre dels Marxosos, ha volgut seguir aquesta proposta sentimental i desfilarà vestida de
guerrera de la vida.
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CARNAVAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Sant Feliu de Guíxols es prepara per
a una nova edició del seu Carnaval,
amb moltísimes activitats en diferents
dies, en un programa per a tots els públics on hi destaquen desfilades, balls,
àpats i molts moments per a la disbauxa
i la gresca ‘carnavalera’. La colla que “regnarà” aquest any, Drink Team, us espera
per a dies gloriosos d’alegria i diversió!!
Per Sant Feliu de Guíxols, es tracta d’una
veritable festa major d’hivern, i convidem tot Catalunya a gaudir de la celebració on ens retrobarem tots plegats
en un ambient de festa.
A banda de la programació d’aquesta pàgina, trobareu totes les informacions més
detallades a guixols.cat/carnaval
Dijous 20 de febrer
FESTA INFANTIL DE DISFRESSES 17.30
Ball de disfresses infantil a l’envelat del
Guíxols Arena amb l’espectacle PAÜRA de
la CIA. LA BELLUGA. Berenar de pa amb
xocolata per a tots els nens i nenes.
*Entrada gratuïta.
*Obertura de portes a les 17h.
FESTA DE DIJOUS GRAS 22h
Acte de presentació del Carnaval a l’envelat
del Guíxols Arena. Exhibicions a càrrec de
Mistreet Dance Studio, pregó de les Padri-
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nes del Carnaval Ganxó i pregó inaugural
del/la Carnestoltes 2020.
A LES 23 h. Ball amb LA BANDA NEON i CELTIC DJ’S *Preu entrada: 6€ sense consumició.
Divendres 21 de febrer
PRESENTACIÓ DE COLLES 12h
Acte oficial de presentació de les colles participants a la rua, pregó del Carnestoltes 2020
i exhibicions a càrrec de Mistreet Dance Studio a l’envelat del Guíxols Arena. Tot seguit
Vi d’Honor a l’exterior de l’envelat. *Entrada
gratuïta. *Obertura de portes a les 11.30.
RUA DEL DIVENDRES A LES 18h
Desfilada de carrosses i comparses
Recorregut: Ctra. Girona (cantonada amb
Rambla Joan Bordàs), Placeta Sant Joan, la
Rambla (cantonada Passeig del Mar).
BALL DEL TONGO 24h
Ball amb HOTEL COCHAMBRE i DJ ERNEST
CODINA a l’envelat del Guíxols Arena.
A la mitja part lliurament de premis de la
Rua. *Preu de l’entrada: 7 € sense consumició. *Obertura de portes a les 23.30.
Dissabte 22 de febrer
FESTA INFANTIL I FAMILIAR 11h
Espectacle de carrer itinerant, “CARNESTOLTES, EL REI DELS POCASOLTES” de la
CIA. ACTUA. Al finalitzar xocolatada popular a la Placeta Sant Joan. Recorregut:

Passeig del Mar (davant l’Ajuntament), la
Rambla i Placeta Sant Joan.
Diumenge 23 de febrer
RUA DEL MATÍ 11h
Desfilada festiva de les colles de carnaval
Recorregut: Carrer Colom, Passeig dels
Guíxols i Passeig del Mar.
Dimecres 26 de febrer
ENTERRAMENT DE LA SARDINA 20h
Seguici mortuori de les colles de Carnaval.
Recorregut: Nau de les carrosses, c/Indústria, c/Cúbies, c/Hériz, Avda. Balears, Avda.
Canàries. Final Plaça Salvador Espriu.
SARDINADA POPULAR 21h
A la Plaça Salvador Espriu, acte de comiat
del Carnestoltes 2020 i lliurament dels
premis especials a les colles locals. Ball i
festa amb NOUSO. Col·labora: Confraria
de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols.
Dissabte 29 de febrer
1er ULTIMATUM AMB LA MONTECARLO
+ DJ A PARTIR DE LES 22.30
A la Sala Las Vegas, vine disfressat i guanya un creuer per dues persones pel Mediterrani** i molts premis sorpresa. El sorteig es farà la mateixa nit.
*Preu de l’entrada: 10 € inclou consumició
(refresc/cervesa) **Taxes no incloses.

Autora: Ariadna Pedrosa Cornellà - Guanyadora del Concurs de Cartells de Carnaval 2020

Sant Feliu de Guíxols

DEL 15 AL 26 DE FEBRER

EL CARNAVAL A LA GARROTXA
UNA NOVA COLLA ENTRE EL MAR I LA MUNTANYA

Nova colla entre
la Costa Brava i Olot
UN GRUP MIXT DE GENT DE L’INTERIOR I DE
MARINA NEIX 31 ANYS DESPRÉS DE LA IMPORTACIÓ
DEL CARNAVAL A LA GARROTXA

Entre els volcans de la Garrotxa i la plana de l'Empordà ha nascut una nova colla de Carnaval, l’Associació
Amics del Carnaval Mar i Muntanya. El nom subratlla la
seva singularitat, i és que es tracta de la primera comparsa que uneix gent de la Costa Brava i d'Olot. El grup
té 64 integrants de totes les edats, persones vinculades
al carnaval des de fa molts anys, molts d'ells, parelles
amb fills que volen gaudir de les desfilades en família.
També compta amb quatre membres que han viscut la
festa com a protagonistes, les ex Reines del Carnaval
d'Olot Laura Andrés, Coral Vilà i Sandra Bartrina i l'ex
Carnestoltes David Muñoz.
L'Associació Amics del Carnaval Mar i Muntanya s'estrena divendres 21 de febrer a la rua de Sant Feliu de
Guíxols, per continuar després a Platja d'Aro i Santa
Cristina d'Aro, Olot i Tossa de Mar. Hi competiran en
la categoria de carrossa gran, amb una disfressa que
també remet al seu nom: Fantasia marina.

Solucions

globals d’embalatge

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

www.daife.com
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CARNAVAL DE PLATJA D'ARO
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EL CARNAVAL LA GARROTXA
PROGRAMA D'ACTES CARNAVAL D'OLOT 2020

PROGRAMA D'ACTES
CARNAVAL D'OLOT 2020
DIVENDRES, 28 DE FEBRER

A les 17h Des de l’Av. Santa Coloma
fins a la Plaça Clarà

A les 21h Teatre Principal
ACTE INAUGURAL
DEL CARNAVAL 2020
‘L’ESPECTACLE REIAL’
a càrrec dels Reis i Reines dels 30 anys
del Carnaval d’Olot
Intèrprets:
LA REIALESA REAL i el CIT D’OLOT
Tècnic: ALBERT PUJOL
Preu: 10, 8 i 6 euros
A les 00h
Pub Lucky Luke
BALL DE LA DONA
Amb la presència del Rei Carnestoltes
i la Reina del Carnaval 2020. Interessants premis per a les millors disfresses
DISSABTE, 29 DE FEBRER
Durant tot el dia
CONCURS DE COMERÇOS I
APARADORS AMBIENTATS
DE CARNAVAL
Organitza:
Associació de Comerciants d'Olot
(ACO)

GRAN RUA DE CARNAVAL
La gran desfilada del Carnaval d'Olot,
amb concurs de carrosses i comparses
Presenten:
ALBERT BROSA i JUANKA
Olot Televisió la retransmetrà en directe
PREMIS:		
COMPARSES
CARROSSES
Primer 500 € 1.000 €
Segon 300 €
800 €
Tercer 250 €
600 €
Quart 200 €
500 €
A les 21h
Pavelló Firal (terrenys antiga estació)
SOPAR DE PENYES DE
PRODUCTES DE LA GARROTXA
DISCO MÒBIL
LLIURAMENT DE PREMIS
DEL CONCURS DE
CARROSSES I COMPARSES
Preu: 7+1 euro solidari a favor del
GRUP MIFAS.
A partir de les 01h Pavelló Firal
GRAN FESTA DE CARNAVAL
amb l’orquestra MARIBEL + DJ’S

A les 11h
PASSEJADA DEL REI I LA REINA
pel carrer Major i el carrer
Sant Rafel d’Olot acompanyats de
la banda TRIK TRAK TABALERS
A les 12h
Plaça Clarà
CERCAVILA DEL REI
CARNESTOLTES I LA REINA DEL
CARNAVAL 2020
acompanyats de la banda TRIK TRAK
TABALERS, la Colla els TITOTS i penyes que desfilaran a la Gran Rua, els
quals visitaran diversos geriàtrics de
la ciutat.

Entrades anticipades
Botiga Atura’t
Bar La Fusta d’Olot
DIUMENGE, 1 DE MARÇ
A les 18h Sala El Torín
3r CONCURS RECITAL DE
POESIA ERÒTICAMOROSA D’OLOT
Un grup de rapsodes de l’Associació
Rapsòdia Veus Literàries recitaran les
23 poesies finalistes. Al llarg del recital hi haurà un espectacle de música
i cant. Entrada amb taquilla inversa o
adquisició del llibre. Al final de l’acte
hi haurà coca i cava per als assistents.

ALTRES ACTES
La major part dels actes propis del
CARNAVAL D'OLOT tindran lloc
l’últim cap de setmana del mes de
febrer, però com cada any, el dissabte 22 de febrer se celebrarà el
CARNAVAL INFANTIL.
Del 15 de febrer al 3 de març
En els aparadors de diferents comerços del centre d’Olot, hi haurà
una mostra de carotes realitzades
pels alumnes de ceràmica de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot
Del 24 al 28 de febrer
La Reina i el Rei Carnestoltes
visitaran diverses escoles de
la comarca
Dissabte 22 de febrer
Orfeó Popular Olotí
A les 22h
SOPAR, CONCURS DE
DISFRESSES I MÚSICA.
Tema: L’Escola.
Dijous 27 de febrer
Edifici Balmes
A les 17h
BERENAR i DESFILADA de
DISFRESSES, amb el REI i la REINA
del CARNAVAL 2020
Divendres 28 de febrer
Edifici Parc Nou
A les 18h
BERENAR i DESFILADA de
DISFRESSES, amb el REI i la REINA
del CARNAVAL 2020.
Dissabte 29 de febrer
a la Plaça Mercat.
A partir de les 12h
TASTET DE CARNAVAL
Diumenge 1 de març
al Casal Cívic
A les 14h
DINAR DE GERMANOR
A les 17h
BALL DE DISFRESSES
amb el Grup David Magem

63

Carnaval 2020

V

EL CARNAVAL A LA GARROTXA

V

Carnaval 2020

64

EL CARNAVAL LA GARROTXA
FIRA DE QUARESMA DE TORTELLÀ

30 anys convertint
l'austeritat en tota una
Festa Major
LA FIRA DE QUARESMA DE TORTELLÀ ARRIBA A LES
TRES DÈCADES D'EXISTÈNCIA AMB PARADES DE
TOTA MENA

La quaresma marca la fi dels carnavals, si més no, és
el que marca la tradició. Amb la seva arribada -enguany, l'1 de març-, el municipi viu un dels seus esdeveniments més multitudinaris, la Fira de Quaresma.
Nombroses parades es planten a la vila per oferir els
seus productes artesans, i potser fins i tot se'n poden
veure de productes locals del mateix municipi, com
una mostra de l'activitat que hi ha avui dia a Tortellà.
A la Fira de Quaresma tampoc no hi poden faltar els
aliments. Qui més qui menys, marxa amb alguna cosa
al sarró. I qui tingui curiositat sobre com eren les coses abans, la Fira sempre té preparades eines tradicionals del món rural i una exhibició de vehicles d'època.
Aquest 2020 es compleixen tres dècades de la recuperació de la Fira, després de desaparèixer el 1740 i estar
250 anys sense tenir presència als carrers de Tortellà.
Ara, però, ja fa 30 anys que l’esdeveniment està marcat en el calendari dels tortellanencs.

Programa d’actes
8.30 Esmorzar del traginer als establiments del poble
9h Inici de l’activitat firal
10h Exhibició dels Poligaris Arc Club, exposició de cotxes
d’època i espai infantil. Parc de Can Santaló
10.30 Exposició de treballs de patchwork i taller gratuït de
lettering-lletres boniques.
Sala d’exposicions i plens de l’Ajuntament
11.30 Presentació de la cervesa artesana Terra Aspra.
Casal de la gent gran
13h Concurs d’all i oli. Plaça Mercat
13h Recorregut Motor Antic Garrotxa. Carrers del poble
16.30 Ballada de sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera.
Plaça Mercat
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EL CARNAVAL A OLOT TELEVISIÓ

PROGRAMACIÓ ESPECIAL
d’Olot TV Carnaval 2020
RUA DEL CARNAVAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Divendres 21 · 19h

Olot Televisió acompanya
els garrotxins per Carnaval

RUA DEL CARNAVAL DE PLATJA D’ARO
Dissabte 22 · 17h

LA TELEVISIÓ DE LA GARROTXA DESPLEGA UNA
PROGRAMACIÓ ESPECIAL PER APORTAR LES
MILLORS IMATGES DE LA FESTA

GRAN RUA DEL CARNAVAL D’OLOT
Dissabte 29 · 17.30

Els aires de carnaval ja han arribat a la comarca i Olot
Televisió, la Televisió de la Garrotxa, prepara una programació especial per viure les principals rues de la demarcació en directe, des de la Costa Brava fins a la Garrotxa.
Una desena de colles de la comarca tenen previst participar tant a la Rua del Carnaval de Sant Feliu de Guíxols
com a la de Platja d’Aro. La primera de les rues es podrà
seguir en directe divendres 21 de febrer a partir de les
7 de la tarda. La Televisió de la Garrotxa també retransmetrà íntegrament i en directe la Gran Rua del Carnaval
de Platja d’Aro, el proper dissabte dia 22, des de les 5 de
la tarda fins a quarts de 10 de la nit. Les dues rues les
podran seguir per la TDT i, des de qualsevol lloc i amb
qualsevol suport, a través del web www.olot.tv.
Enguany el calendari ha volgut que coincideixi amb el
carnaval un altre gran espectacle, el del patinatge artístic. El mateix dissabte, dia 22 de febrer i a partir de les
6 de la tarda, se celebrarà a Lleida el Campionat de Catalunya de grups de xou grans, amb la participació del
Club Patinatge Artístic Olot. El programa es podrà seguir
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CARNAVAL INFANTIL D’OLOT
Dilluns 24 · 21h

L’ESPECTACLE REIAL
Diumenge 1 de març · 20h

en directe a través de Televisió del Ripollès, i a les 10
de la nit a Olot Televisió. Els telespectadors de Televisió
del Ripollès també podran veure la desfilada de la Costa
Brava, en diferit, a partir de les 9 de la nit.
Dilluns 24 de febrer a les 9 de la nit, Olot Televisió emetrà un reportatge especial amb les millors imatges del
Carnaval Infantil de la ciutat.
Dissabte 29, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, començarà
el programa especial de la Gran Rua del Carnaval d’Olot,
en directe i a peu de rua, per fer arribar als espectadors
tota l’emoció de la desfilada en primera persona.
La traca final de la programació de Carnaval de la Televisió de la Garrotxa arribarà diumenge 1 de març a les
8 del vespre, amb l’Espectacle Reial, a càrrec dels reis i
reines de tota la història del carnaval i els membres del
CIT d’Olot.
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CARTELL HISTÒRIC

2013: Les dones al poder
ENRIC CARRÉ VA DIBUIXAR AMB L’ESTIL DEL CÒMIC
UNA GEGANTESSA PODEROSA I DESMELENADA

A l’hora de trencar murs a favor de la dona, els artistes
d’Olot sempre han tingut a l’abast un recurs infal·lible; la
Gegantessa de la faràndula, una icona de la ciutat representativa de les dones olotines, segurament pel fet de no
tenir nom. Els olotins hem pogut veure reflectida l’evolució
social cap a la plena igualtat de gènere a través de cartells
que han dibuixat una Gegantessa més independent i decidida. Al 2013 va ser un home, el fotògraf i dissenyador gràfic Enric Carré, qui per al cartell del Carnaval va representar
una Gegantessa d’Olot empoderada, amb la porra del Gegant, els cabells deixats anar i un posat segur i desafiant.
Quedem amb Carré a la sala principal de l’Orfeó Popular
Olotí, d’on és veí, per parlar del cartell del 2013. “L’estil propi del còmic que vaig fer servir”, comenta, “em va
portar a imaginar una historieta per que vaig explicar en
la presentació del carnaval d’aquell any. Acabades les
Festes del Tura, vaig sentir que la Gegantessa li deia al
Gegant que estava cansada d’estar tot l’any sense sortir de l’Hospici i que volia anar al Carnaval d’Olot. Vaig
pensar que tenia l’ocasió de fer-la feliç donant-li tot el
protagonisme en el cartell, mostrant una gegantessa
triomfadora, vestida de festa, amb els colors del nostre
país i els símbols olotins que ens identifiquen”.
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Per aquell cartell Enric Carré va rebre uns anònims que
l’acusaven de plagi. Deien que el dibuix era la còpia
d’una superheroïna nord-americana. “També van ser
enviats al CIT i a alguns mitjans de comunicació”, recorda l’autor, “però es tractava d’una creació meva, dibuixada a mà i acolorida a l’ordinador. Els ulls verds són reals,
trets de fotos originals que vaig fer a una amiga i que
vaig exposar en diverses ocasions. També són trets de
fotos la corona, la màscara i el fons d’Olot, des de Sant
Francesc, que vaig envoltar d’un cel de colors irreals”.
Enric Carré diu sentir-se orgullós del cartell d’aquell any:
“Li estic molt agraït al Centre d’Iniciatives Turístiques per
haver confiat en mi”. El dibuix va inspirar moltes noies
de la Garrotxa, que aquell any van decidir sortir disfressades de Gegantessa.
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AGENDA

DISSABTE 15 DE FEBRER

DIJOUS 20 DE FEBRER

Besalú
17h Carnaval Infantil 2020.

Olot

Cal Tronc

Olot
Fins al 3 de març. Mostra
de carotes realitzades
pels alumnes de ceràmica
de l’Escola Municipal
d’Expressió d’Olot.

Comerços del centre d’Olot
Sant Jaume de Llierca
Al matí Taller de Carnaval.

Mercat setmanal

16.30 Carnavl Infantil.

21h Dijous Llarder eròtic.
Sopar i petit escenari obert
amb temàtica eròtica.

Orfeó Popular Olotí
DISSABTE 22 DE FEBRER
Montagut i Oix
16h Cercavila de carnaval
sota la temàtica de l’Arca
de Noè. Sortida del Casal

Cultural de Montagut
Tot seguit

Centre Cívic

Actuació musical amb Pep

17h Berenar i animació
amb Els Farsants

Escales de l'església

DILLUNS 17 DE FEBRER
Sant Jaume de Llierca
17h Conte de Carnaval.

Espai El Fil

Puigdemont i berenar.

Olot
12h Visita del Rei i la Reina
del Carnaval Infantil.

Supermercat Bonpreu

16h Carnaval Infantil.

11.30 Arribada de la

Rua, pregó, actuació

cercavila i passi de

d’Els Salats i berenar.

disfresses. Plaça Nova

Sortida Plaça Clarà

12h Pica-pica, joc lliure i ball

22h Carnaval de l’Orfeó.

de disfresses. Plaça Nova

Sopar, concurs de
disfresses i música.

DIJOUS 27 DE FEBRER

Orfeó Popular Olotí
Olot
Riudaura

17h Berenar i desfilada de

17h Carnaval Infantil

disfresses amb el Rei i la

amb animació a càrrec de

Reina del Carnaval 2020.

Discobaby i berenar

Edifici Balmes

per a tothom.

Centre Cívic

DIVENDRES 28 DE FEBRER

DIUMENGE 23 DE FEBRER

Olot
18h Berenar i desfilada de

Les Planes d’Hostoles

disfresses amb el Rei i la

10h Maquillatge i

Reina del Carnaval 2020.

perruqueria esbojarrada.

Edifici Parc Nou

Baixos de La Cooperativa

21h L’Espectacle Reial. Acte

11h Cercavila Popular.

inaugural Carnaval 2020.

Plaça Catalunya

Teatre Principal
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AGENDA

DISSABTE 7 DE MARÇ

Olot

Olot

21h Sopar de penyes de

00h Ball de la dona, amb

Durant tot el dia. Concurs

productes de la Garrotxa.

presència del Rei i la Reina

de comerços i aparadors

Pavelló Firal

Sant Joan les Fonts

del Carnaval i interessants

ambientats de carnaval.

01h Gran Festa de Carnaval

11.30 Ball de

premis per a les millors

A tota la ciutat

amb l’orquestra Maribel

disfresses. Pub Lucky Luke

11h Passejada del Rei
i la Reina acompanyats

DISSABTE 29 DE FEBRER

Carnaval Infantil.

Prats de Can Miquelet
DIUMENGE 1 DE MARÇ

de la banda Trick Track

13h Entrega de corones i
ball de carnaval.

Tabalers. Carrers Major

Castellfollit de la Roca

Prats de Can Miquelet

Maià de Montcal

i Sant Rafel

17h Cercavila popular.

14h Dinar popular

17:30h Concentració,

12h Cercavila del Rei

Plaça Catalunya

de carnaval.

traspàs de poders

Carnestoltes i la Reina del

i pregó del nou rei o reina

Carnaval 2020, amb Trick

Olot

17h Rua de Carnaval.

del Carnaval.

Track Tabalers i els Titots,

14h Dinar de germanor.

C/ Mossèn Bartomeu

Antigues escoles

que visitaran els geriàtrics

Casal Cívic

20.30 Sopar Popular

18h Sortida de la rua fins

de la ciutat.

17h Ball de disfresses.

de Carnaval. Pavelló

al restaurant La Torre.

Sortida de la Plaça Clarà.

Casal Cívic

Antigues escoles

12h Tastet de Carnaval.

18h 3er Concurs Recital de

Tortellà

19h Espectacle infantil

Plaça Mercat

Poesia Eròtica d’Olot.

17.30 Rua de Carnaval

amb Fefe i cia.

17h Gran Rua del Carnaval.

A la El Torín

Al vespre Sopar popular,

Antigues escoles

Retransmesa en directe a Olot

20.30 Ranxo de Carnaval

Televisió a partir de les 17.30.

Tortellà

i música a càrrec dels Dj’s

i ball amb Dj's.

Sortida de l’Avinguda Santa
Coloma

Durant tot el dia

Manikí i Carnestoltes.

XXX Fira de la Quaresma

Casino de Tortellà

Antigues escoles

Pavelló

amb concurs de karaoke

Per CARNAVAL
la RÀDIO es DISFRESSA!!!
Tots els

PROTAGONISTES

al
radiolot.cat
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TÍTOL APARTAT
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CARNAVAL HISTÒRIC

El carnaval del 1991,
el de la màgia
LA SEGONA EDICIÓ DEL CARNAVAL D’OLOT VA
CANVIAR ASPECTES COM EL RECORREGUT

El carnaval és disbauxa, il·lusió, originalitat, diversió, passió i sentiment; el carnaval són rialles, disfresses... però
també és màgia. Així és precisament com es va anomenar la segona edició del carnaval d’Olot, El Carnaval Màgic, que es va celebrar els dies 15, 16
i 17 de febrer de l’any 1991.
L’autor del cartell va ser l’artista Rafael Griera, que va il·lustrar un barret
de mag amb un conill envoltat de detalls festius, entre els quals un dau i
una carta de Pòquer. Joan Josep Morer va ser nomenat Carnestoltes i, entre la multitud de títols que va tenir,
destacava el de ‘Rei de les Mil Mans’ i
‘Senyor de la Màgia’.
Hi va haver alguns canvis respecte de
la primera edició. L’envelat es va traslladar al Firal i el recorregut de la Gran
Rua va passar a sortir del carrer Nou
en direcció al Passeig de Barcelona.
Aquell any, La Penya Els Merlots de
Santa Cristina d’Aro es va agermanar
amb Els Titots d’Olot.

Premiats Carnaval d'Olot 1991
INDIVIDUAL

COMPARSES

CARROSSES

V

1r
2n
3r

El Quixot (Olot)

1r
2n
3r

El somni daurat (Palamós)

1r
2n
3r
4t

Pluja Màgica (Els Merlots de Santa Cristina d’Aro)

Carnaval 2020

Fer l’amor i no la guerra (Olot)
Quatre pans de cuiners (Olot)

Qui no corre vola (Llagostera)
Caterina de Rússia (Roses)

Joguines Fines (Torelló)
Fantasia Diabòlica (Palafrugell)
Els Cu-gats (Penya Els Gats de Sant Miquel d’Olot)
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