
Les festes majors del setembre a la 
Garrotxa es presenten com un 
fantàstic termòmetre que indica els 
avenços socials que s’han fet des 
dels mesos més durs de la pandè-
mia. Un exemple en són les Festes 
del Tura. Mica en mica també es 
reprenen algunes proves esporti-
ves emblemàtiques a la comarca. 
Tot ho trobareu en aquest nou 
número de VIU la Garrotxa.

Núm. 14 gratuït

les Festes del Tura
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SENSE PRESSA PERÒ SENSE PAUSA
Com la llum al final del túnel o el campanar que s’albira a l’horitzó 
caminant per una vall, tots hem vist signes d’un possible final per a 
la pandèmia i, malgrat tot, no s’hi acaba d’arribar. Veure’n la meta 
durant molts metres sense creuar la línia d’arribada pot ser desco-
ratjador malgrat ens seguim movent i és evident que fem passes 
endavant. En aquesta cursa de fons, les festes majors de viles i ciu-
tats han funcionat com a mesuradors infal·libles dels avenços que 
fem; de la cancel·lació absoluta a les celebracions virtuals i, des de 
fa un temps, els actes en espais controlats.

A la Garrotxa, els municipis encaren les festivitats del final de l’estiu 
i l’inici de la tardor amb el desig de superar un cicle i començar-ne 
un altre. En aquest perible, les Festes del Tura segurament s’emmi-
rallen en les festes majors de ciutats similars, alhora que són tam-
bé referent per a les festes dels pobles més propers. Així, Olot ha 
optat per concentrar els actes que apareixen al programa del 2021 
en tres espais emblemàtics de les festes que són també places fà-
cilment controlables, evitant les activitats que comporten excessi-
ves aglomeracions. De manera similar ha plantejat la festa Besalú, 
a l’altra punta de la comarca, mentre que al sud, per exemple, la 
Vall d’en Bas esgota les successives cites festives amb la festa de 
Sant Esteve i les Planes d’Hostoles celebra la festa de la Santa Espi-
na. A Olot hi trobarem a faltar les barraques o els concerts on no 
se sabia on acabava el públic i començava el del concert del costat, 
però aquest any no hi faltarà la gent retrobant-se al carrer, i això ja 
és un pas endavant molt important.

Aquest setembre també es reprenen algunes proves esportives, i 
d’altres n’han canviat la data. Tot això i més ho trobareu en aquest 
número del VIU la Garrotxa, perquè estigueu ben informats de tot 
el que es mou a la comarca.
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Després d'un any en blanc, tornen les Festes del Tura, i 
amb elles un moment tan emblemàtic com la descoberta 
del cartell. És obra de l'artista olotí Lluís Juanola. A l’artista 
li apassiona dibuixar cavalls. Aquesta passió el va impulsar 
davant l'encàrrec de fer el cartell d'enguany, reivindicatiu de 
la faràndula i amb aire de retorn i d’esperança.  "Vaig pensar 
a fer un cavallet perquè a mi m'agrada molt dibuixar cavalls. 
L’havia de fer, és clar, a la meva manera, personalitzar-lo", 
assegura Juanola, que ha aconseguit un resultat ben repre-
sentatiu de la ciutat i de les seves festes més emblemàtiques 
i tradicionals. "Vaig fer diversos esbossos perquè, quan faig 
un cartell, treballo amb aquarel·la. Començo per dalt i arribo 
fins a baix, no rectifico mai. En vaig fer dos o tres i vaig inten-
tar que fos un cartell expressiu".

Un cartell potent tot i les restriccions
El cartell artístic és des de sempre la carta de presentació 
del programa de festes i el seu cartell musical i d’especta-
cles. Les primeres festes d'Olot en pandèmia, després d'ha-
ver-se de suspendre l'any passat, volen mantenir el seu 
caràcter popular i participatiu, però adaptat a la normativa 
que marqui el PROCICAT en aquell moment. Per tant, no hi 
haurà barraques però sí un programa d'actes culturals que 
pivotarà entre tres espais diferents. Tal i com ha informat 
Agustí Arbós, regidor de festes Ajuntament d’Olot, “hi haurà 
un primer espai a la Plaça Major, amb un escenari on ens 
centrarem sobretot en activitats al voltant de la cultura po-
pular, com per exemple la faràndula. Un segon espai serà 
la plaça de Braus, on hi haurà les activitats musicals. I per 
complementar aquest escenari n’hi haurà un altre situat al 
Parc Nou.

Suu, El Pony Pisador, La Principal de la Bisbal, El Pot Petit o 
Xiula són alguns dels primers noms confirmats d'un cartell 
extens i de qualitat. Les localitats per a tots els actes seran 
gratuïtes, com és habitual, i es posaran a disposició del pú-
blic durant el mes d'agost. Pel que fa als balls de la faràndu-
la, se seguirà un sistema similar al que ja es va provar per 
Corpus.

El cartell del retorn
UN CAVALLET ÉS EL PROTAGONISTA DE LA PROPOSTA 
D'ENGUANY SIGNADA PEL PINTOR LLUÍS JUANOLA
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Les Festes del Tura de l’any passat van patir de ple els 
efectes de les mesures restrictives de la COVID-19. Pràcti-
cament no es van poder celebrar actes. Un any després, 
però, tot i que la situació epidemiològica no ha millorat 
del tot, sí que es preveu que es puguin dur a terme actes 
populars, socials i culturals de la festa major de la capi-
tal garrotxina. Enguany tornarà a no haver-hi barraques i 
concerts fins a altes hores de la matinada. Tampoc no hi 
haurà actes al Firal Firal ni al Firal Petit, tal i com explica 
el regidor de festes Agustí Arbós, “per la dificultat de peri-
metrar tots els accessos d’aquesta zona de la ciutat i per 
responsabilitat”.  

Tres espais principals
Per tal de limitar els riscos de propagació del coronavirus, 
hi haurà tres emplaçaments que permetran dur a terme 
actes sota un control de l’aforament i amb els assistents 
asseguts amb distància de seguretat, tot de manera gra-
tuïta. A la plaça Major s’hi centraran les actuacions de la 
faràndula, seguint el mateix model de Corpus i amb la 
possibilitat de poder encabir una mica més de les 250 
persones per sessió que hi van cabre el mes de juny. La 
Plaça de Braus i el Parc Nou es complementaran i aco-
lliran les diferents propostes musicals en forma de con-
certs. L’Ajuntament habilitarà diferents accessos a cada 
un d’aquests espais. Al Parc Nou els actes tindran lloc a la 
zona de baix, mentre que a la plaça de Braus s’habilitaran 
cadires als peus de la mateixa plaça i també a la graderia. 
La gent ocuparà els llocs segons l’ordre d’arribada i podrà 
entrar al recinte, aproximadament, a partir d’uns 30 mi-
nuts abans.

Reserva d’entrades
L’accés a la majoria dels actes serà gratuït però caldrà te-
nir una entrada que es pot adquirir els dies 30 i 31 d’agost 
i 1 de setembre a entrades.olot.cat o bé físicament a la 
Sala El Torín els mateixos dies: el 30 per als actes de fa-
ràndula i espectacles familiars i els altres dos dies per a la 
resta d’actes i per a les localitats dels balls de la faràndula 
i els espectacles infantils que encara no s’hagin exhau-
rit. Si encara sobressin entrades, estaran disponibles al 
punt d’accés i l’hora de l’acte en qüestió. També hi ha ac-
tes amb sistema propi d’entrada: els concursos de pesca, 
l’Orientura, el 3x3 per la igualtat, el Festival de Patinatge 
i el Ball Pla. 

Una mica més de festa 
que l’any passat

LES ENTRADES PER ASSISTIR ALS ACTES ES PODEN 

ADQUIRIR GRATUÏTAMENT PER INTERNET O 

FÍSICAMENT ELS DIES 30 I 31 D’AGOST I 1 DE SETEMBRE

Segons Agustí Arbós, aquest no és el model de festes 
que haurien volgut haver de preparar, però és tot el que 
poden fer davant la pandèmia i les mesures del PROCI-
CAT. “Un dels objectius d’aquestes festes és oferir pro-
postes musicals de molta qualitat i, sobretot, posar al 
centre la música en viu. Abans potser la gent escoltava 
un concert de fons mentre estava a barraques o con-
versant amb un conegut. Ara que això no ho podem fer, 
volem que els assistents gaudeixin a fons de les propos-
tes que seran presents per festes. Un altre dels punts 
en què volem incidir és en el fet d’oferir unes festes re-
alment populars, d’aquí a la gratuïtat de les propostes”.

Segons Arbós, a falta de confirmació i tancament de la 
proposta, el consistori té previst programar un concert 
amb un grup que en aquests moments no encaixa amb 
el tipus de festa que s’ha hagut d’organitzar: “Hi ha pro-
postes musicals que ara mateix, amb la gent asseguda 
als concerts per exemple, no els podem treure l‘alegria i 
el suc que desprenen. Estem treballant per poder ubicar 
aquesta proposta durant la tardor, un cap de setmana”. 
Es tractaria d’un grup que ja ha visitat la comarca alguna 
altra vegada. 

A la plaça Major s’hi centraran les 
actuacions de la Faràndula, seguint 
el mateix model de Corpus i amb la 
possibilitat de poder encabir una 
mica més de les 250 persones per 
sessió que hi van cabre el mes de 
juny. La Plaça de braus i el Parc 
Nou es complementaran i acolliran 
les diferents propostes musicals en 
forma de concerts
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El consistori traslladava el passat dijous 12 d'agost l’encàrrec 
del pregó al president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, 
així com a diverses personalitats del club com Alba Prat, ju-
gadora de l'equip femení des del 2017, i Abel Solé i Pep Solés, 
tots dos exjugadors i membres de la Comissió del Centenari. 

Un Joan Agustí orgullós assegura que "és un honor tant per 
nosaltres, com pels nostres aficionats, pels socis, els juga-
dors i per totes les persones que tenim alguna responsa-
bilitat, des del primer fins l’últim, de tirar endavant el club.” 
Per la seva banda, l'alcalde detallava durant la presentació 
els motius pels quals han escollit el club de futbol per ex-
cel·lència de la ciutat argumentant que “és la primera entitat 
esportiva de la ciutat, o fins i tot de la comarca, que compleix 
un aniversari tant important com un centenari. Però no és 
només per això, sinó per tots els valors que la Unió Espor-
tiva Olot defensa, els valors amb què treballen i practiquen 
l’esport. De fet és habitual que els directius de la Unió Espor-
tiva Olot parlin més del valors que acompanyen al club que 
no pas els resultats esportius. Sobre els detalls del pregó, el 
president del club avançava, ja des del dia de l'encàrrec, que 
"ens agradaria que fos un pregó que a part de l’alegria i la 

El futbol, 
protagonista del pregó

EN MOTIU DEL SEU CENTENARI, LA UNIÓ ESPORTIVA 
OLOT SERÀ LA PREGONERA DE LES FESTES DEL TURA 2021

festa, també reflectís una mica el nostre futbol social sos-
tenible, un camí per arribar a que un altre futbol sigui pos-
sible. I que al sentir-ho totes les persones que estan o han 
estat al club, s’hi sentin representats. Des del primer soci del 
club, fins al nen més petit que aquest any hagi considerat 
dipositar la seva il·lusió futbolística a la samarreta de l’Olot.”  

Així doncs, la Unió Esportiva Olot agafarà el relleu dels més 
de 50 pregoners i pregoneres que ha tingut la ciutat d’Olot 
en els últims 55 anys. El pregó serà el primer dia de la festa, 
el 4 de setembre a les 9 del vespre. 

Pel que fa al format, des del consistori treballen perquè sigui 
possible un pregó com és habitual.
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Pep Berga es mostra molt satisfet d'haver pogut anunci-
ar que hi haurà Festes del Tura. El batlle d'Olot veu en la 
programació d'aquest 2021 una oportunitat d'arribar al 
públic "d'una manera diferent", i confirma l'aposta per 
"la qualitat" en la que serà, assegura, una programació 
culturalment molt rica. 

"Seran unes festes molt boniques. Perdrem la part de 
la nit, que als joves els hi agrada molt, però reforçarem 
altres aspectes. Segurament el servei de restauració 
estarà limitat als professionals de l'hostaleria i s'haurà 
d'acabar l'activitat a dos quarts d'una, però els concerts 
seran programats a consciència i esperem que la gent 
s'ho passi bé amb les propostes", ha assegurat.

Sectors com el de l'hostaleria i el comerç agrairan de ben 
segur qualsevol activitat que es desenvolupi al seu vol-
tant, i és per això que des de l'Ajuntament es sentien amb 
l’obligació d'organitzar unes Festes del Tura adaptades a 
les circumstàncies, però Festes del Tura al cap i a la fi. "El 
sol fet de saber que hi haurà el castell de focs i els focs del 
tancament, per exemple, fa que aquella tarda la gent sur-

"Aquestes Festes seran 
molt importants per a 
l'hostaleria i el comerç"
L'ALCALDE D'OLOT, CONVENÇUT QUE LES FESTES DEL 

TURA SERAN "MOLT BONIQUES" 

ti, vagi a dinar, s'assegui a les terrasses, estigui al carrer, 
compri, consumeixi... S'ha d'anar amb compte i respectar 
les mesures, però s'ha demostrat que a Olot el compor-
tament pot ser exemplar i aquest tipus d'activitats poden 
ser molt segures", explica l’alcalde de la ciutat. 

Un clar enfocament qualitatiu
Tot i que el format dels esdeveniments canviarà per 
complet respecte dels anys prepandèmia, Pep Berga 
està convençut de les apostes que s'estan fent: "Estem 
contents que aquest any hi puguin haver Festes, tot i 
que sabem que seran diferents, i estarem pendents de 
quines restriccions hi ha en aquell moment". Tot i així, 
la qualitat del programa és la gran aposta del consistori, 
que ve amb la lliçó apresa d'esdeveniments com el de 
Corpus, com explica Berga: "Mai no havíem vist ballar als 
gegants tant bé i de manera tant tranquil·la. La gent ens 
ho deia i en vam prendre nota. Amb aquest punt de vis-
ta, la gent tindrà la possibilitat de passar-ho bé i gaudir 
de la cultura de més a prop, de forma segura, d'una altra 
manera que creiem que també és una experiència. Per 
Corpus vam descobrir que la gent pot arribar a valorar 
les actuacions fins i tot més que abans".

Nous espais
El Parc Nou serà un dels espais que acolliran concerts 
per festes, ja que "l'aforament serà limitat i el podrem 
controlar, és un dels punts forts del Parc Nou", diu el 
batlle. "És un lloc fresc i molt bonic. Es tracta d'un es-
pai que ens agrada molt i el tenim molt preservat, però 
per Festes del Tura, aquest any s'utilitzarà amb diferents 
passis i serà un bon lloc per segons quins actes cultu-
rals", assegura.
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L’any passat els gegants, nans i cavallets no van poder a 
sortir a ballar durant la festa major d’Olot. Dos anys des-
prés de la darrera vegada, la faràndula olotina tornarà a 
sortir a plaça per tornar a fer sentir les festes del Tura 
a tothom. I diem sortiran a plaça i no als carrers, per-
què les mesures anti COVID impossibiliten la celebració 
de les tradicionals cercaviles. No es podrà fer, doncs, la 
cercavila d’obertura de festes, ni la del dia de la Mare de 
Déu ni la del ball amb espelmes. 

La participació de la faràndula durant les Festes del Tura 
constarà de vuit balls a la plaça Major, els mateixos que 
durant la festivitat de Corpus. En aquell moment la va-
loració que se’n va fer va ser positiva i és per això que 
l’Ajuntament d’Olot ha optat per repetir-ho. Així ho ex-
plica el regidor de festes, Agustí Arbós: “La valoració del 
ball de la faràndula per Corpus va ser positiva perquè 
vam demostrar que es podia celebrar l’acte sense aglo-
meracions i en cap moment es va tenir sensació d’inse-
guretat: va funcionar el control d’accés, l’aforament no 
es va superar, es van respectar les distàncies i els grups 
bombolla i els balls es van poder dur a terme amb nor-
malitat i la gent que hi va ser present els va poder veure 
bé, tot i estar tots asseguts. Ara la millora que fem de 
cara a les Festes del Tura és que després d’haver fet la 
valoració de Corpus, hem vist que hi podem col·locar, 
encara, algunes localitats més, de manera que una mica 
més de gent podrà gaudir dels balls en cada sessió.” Per 
tant, es calcula que cada sessió superarà les 250 perso-
nes.

El mateix regidor ha volgut posar en valor l’esforç que 
han estat fent els balladors per tal de poder tornar oferir 

La Faràndula ballarà 
per les Festes del Tura

DESPRÉS DE DOS ANYS, ELS GEGANTS, NANS I CAVALLETS 
TORNARAN ACTUAR DURANT LA FESTA MAJOR OLOTINA. 
HO FARAN AMB UN FORMAT PRÀCTICAMENT IGUAL QUE 
PER CORPUS.
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els balls a la ciutat explicant que “van fer molts més balls 
dels que solien fer i això implica un esforç físic important 
i a tenir en compte. Ara, per festes del Tura, no ho tindran 
tan apretat, i tot que també faran vuit balls, els tindran 
de manera més espaiada, en els diversos dies de festa.” 
Arboç també ha volgut “donar les gràcies a l’esforç que 
fan perquè el màxim d’olotins i olotines que ho vulguin 
puguin gaudir de les figures de la faràndula”, i més per 
unes dates tan assenyalades com són les Festes del Tura. 

Ara només falta que la situació epidemiològica no empitjo-
ri i cap canvi d’última hora impedeixi  que la faràndula torni 
a saltar a plaça per les Festes d’Olot. Bé, això, i que el temps 
respecti els diferents balls. El darrer ball de la faràndula 
per Festes del Tura va ser el ball d’espelmes de 2019. Aque-
lla nit, el temps va fer la guitza, la pluja va aparèixer però, 
finalment, les diferents figures de la faràndula van poder 
acomiadar les Festes del Tura tal com tocava. Esperem que 
ara es puguin iniciar, també, tal com toca.
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Parlar d’Aniol Massegur és sinònim de 
parlar de faràndula. Porta gairebé dues 
dècades i mitja ballant les diferents fi-
gures de la Faràndula olotina. Un cop 
acabades les festes del Tura d’enguany, 
però, posarà punt i final a una història 
d’amor que ha viscut amb aquests per-
sonatges icònics d’Olot durant 24 anys.

Recordes com va començar tot això?
I tant. Els meus pares em van apuntar a 
la llista d’espera i només vaig haver d’es-
perar cinc anys per poder ballar, res a 
veure amb ara. Va ser el 1997, acabava 
de fer 12 anys. Recordo el primer dia a 
l’assaig, amb els cabeçuts. Em va ense-
nyar fer el ball en Jordi Alcalde. Per mi 
era un món nou.

Quina de les tres figures t’ha fet més 
il·lusió ballar?
Vaig fer quatre anys de cabeçuts i set 
de cavallets. Després de geganter. Re-
alment, si amb els cabeçuts m’ho vaig 
passar bé, fent de cavallet pla. Fer de ca-
vallet és rauxa, és alegria. Ho gaudeixes 
molt, t’alliberes, et deixes anar. També 
em va coincidir en l’edat en què et vols 
menjar el món. Quan balles els gegants 
és més un tema d’honor, d’orgull, de vo-
ler donar valor a les figures del gegant i 
la gegantessa.

Com descriuries l’evolució que has 
tingut amb aquests més de 20 anys a 
la faràndula, a nivell personal?
Per mi les Festes del Tura sempre han 
estat faràndula. Vaig entrar-hi molt jove. 
Has de fer sacrificis, assajar, dedicar-hi 

ENTREVISTA A ANIOL MASSEGUR - BALLADOR DE LA FARÀNDULA D'OLOT

“M’he sentit realitzat tots aquests anys i ha arribat 
l’hora de donar pas a les noves generacions”

moltes hores... I quan ets geganter, en-
cara més. Moltes hores aquí a l’hospici. 
M’ha aportat compromís i responsabili-
tat, però també gaudir, gaudir molt: als 
carrers, a la plaça...

I el grup de la faràndula? Com ha evo-
lucionat amb aquests anys?
Quan vaig començar hi havia molt d’in-
terès, però el creixement ha estat es-
pectacular. M’enorgulleix molt tot això. 
El que ha canviat en el grup és que amb 
el pas dels anys cada cop hi ha més 
cohesió entre tots els balladors; ara és 
més una família. El compromís i la res-
ponsabilitat hi continua sent. I pel que 
fa a l’exterior, jo crec que l’ interès cap 
a la faràndula també ha crescut, si se’m 
permet dir-ho.  

Què pensaran els teus fills quan dei-
xin de veure’t ballar a plaça?
En tinc un de gairebé nou anys i un altre 
de sis. A casa sempre hi han vist un ge-
ganter, no han vist altra cosa. Veurem 
ara com reaccionen quan deixi de ser-
hi. Jo els vaig apuntar a la llista d’espera 
abans, fins i tot, que al registre civil. 

Amb quins moments et quedes de 
tots aquests anys?
Quan vaig fer l’últim ball com a capità 
de cavallets va ser molt emotiu, amb la 
família i amics que hi van ser present. 
Després, el primer ball com a gegan-
ter, també. Quan vam celebrar els 125 
anys, va ser també una festa molt maca. 
I espero que l’últim ball com a geganter 
també sigui molt especial. 

Aquest any serà el teu últim.
Sí, amb el canvi de protocol, es pot 
ser geganter un màxim de 10 anys. Jo 
aquest any en faig 9, perquè l’any pas-
sat al no ballar no comptava, però no 
acabaré de fer el desè. Em sento molt 
realitzat i he fet tot el que volia fer amb 
la faràndula i vull donar pas a les noves 
generacions.

Com estàs vivint aquests dies previs?
Fa dies que tinc el compte enrere posat. 
En el moment que vaig prendre la deci-
sió que ho deixava pensava que m’afec-
taria menys, però a la que s’aproximen 
als dies tinc pessigolles per tot arreu, 
quan em veig a venir l’emoció que em 
vindrà. Veurem com l’aguanto. 

Com t’imagines l’últim ball?
Me l’imagino molt emocionant. Espero 
que em surti bé; estic assajant molt. 
Espero que les emocions de l’abans i el 
després  no s’apoderin de mi. Però bé, si 
em passa, serà el normal, també.
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Per segon any consecutiu, les Festes del Tura d’Olot no 
comptaran amb un dels actes més esperats per als olotins 
i les olotines. La pandèmia impedeix, altre cop, la celebra-
ció de la cercavila, amb els personatges de la faràndula dels 
diversos barris i entitats d’Olot. A diferència de l’any passat, 
però, enguany la Comissió de festes ha volgut preparar un 
acte adaptat per tal que tothom qui ho vulgui pugui anar a 
visitar a tots aquests gegants, gegantesses i altres personat-
ges durant els dies de festa major.

A partir del diumenge 5 de setembre, a l’Hospici s’hi aplega-
ran tots els personatges que representen a cada barri de la 
ciutat, a més dels membres de la faràndula de les entitats. 
Constarà d’una exposició amb totes aquestes figures re-
presentatives al claustre de l’Hospici. A banda de poder-los 
observar i tirar-hi fotos, les persones que la vagin a visitar 
podran, també, llegir un petit escrit de cada un d’aquests 
personatges, els quals explicaran qui són, quins són els seus 
trets característics, qui els va construir i una mica d’història i 
vivències que han tingut aquestes figures. En total, n’hi hau-
rà més d’una vintena.

Anna Domènech, 
membre de la 
penya Els Titots, 
dels Almogàvers 
i de la Comissió 
de festes, és una 
de les ànimes 
que ha fet pos-
sible l’exposició. 
”Sense haver po-
gut fer res l’any 
passat, aquest 

any sí que teníem molt clar que alguna cosa havíem de fer, 
encara que no es pogués fer la cercavila”, diu. “Ens pensà-
vem que els barris ens dirien que portaria molta feina, etc., 
però ha estat al revés, a la majoria els va encantar la idea 
des del principi i s’han animat ràpidament a participar-hi”.

L’exposició serà una gran oportunitat per refrescar la me-
mòria, recordar i conèixer de més a prop quins són els ge-
gants, gegantons i cabeçuts dels barris i de les entitats. Tam-
bé serà una gran ocasió per apropar els més petits a tota la 
faràndula olotina, donat que el Covid no els ha permès gau-
dir-ho tant com es mereixerien en els darrers anys. Aquesta 
vegada, doncs, els membres de la faràndula no podran fer 
la cercavila però serà el públic qui desfilarà davant seu. La 
mostra es podrà veure en horari d’obertura de l’Hospici.

El públic podrà veure 
els personatges de la 
faràndula

LA COMISSIÓ DE FESTES HA PREPARAT UNA EXPOSICIÓ A 
L’HOSPICI AMB LES FIGURES DELS BARRIS I LES ENTITATS

L’exposició serà una gran 
oportunitat per refrescar 
la memòria, recordar i 
conèixer de més a prop 
quins són els gegants, 
gegantons i cabeçuts dels 
barris i de les entitats
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Les Festes del Tura 2021 no ofereixen concerts fins a 
la matinada, però la seva programació musical seguirà 
sent àmplia i variada. Enguany, des de l’Ajuntament i 
la direcció de la festa major d’Olot han apostat per una 
oferta dirigida a tots els públics i centrada en dos es-
pais específics: el Parc Nou i la Plaça de braus. Només 
en el cas del concert d’havaneres la música es traslla-
da a la Plaça Major. La festa olotina s’ha adaptat així a 
les mesures dictades pel PROCICAT. Els concerts de Suu 
Marc Parrot seran algunes de les ofertes més destaca-
des d’entre els solistes i grups que arribaran de fora de 
la Garrotxa 

La programació musical s’estrenarà dissabte 4 de setem-
bre al Parc Nou amb l’actuació del grup ripollès Marcel 
i Júlia. Acompanyats d'una nova banda, l’excantant de 
Txarango, Marcel Lázara i la seva companya de viatge, 
Júlia Arrey, presenten el resultat d’uns anys de creixe-
ment musical que es veu reflectit amb el disc ‘En Òrbita’. 
Els músics, que es troben en plena gira de presentació 
del seu nou àlbum, conviden a la societat a reflexionar 
sobre la sostenibilitat de l’actual model de societat i el 
canvi climàtic.

El Parc Nou tornarà a ser l’escenari de l’actuació musical 
del conjunt The Sey Sisters, diumenge 5 de setembre a 
2/4 de 5 de la tarda. El trio de veus practiquen un soul 
i un estil pop genuí i impregnat de sonoritats africanes. 
Les lletres delseu repertori comparteixen amb el de Ma-
nel i Júlia el compromís social, en aquest cas contra la 
injustícia i a favor dels drets humans, sempre amb un 
missatge d’esperança en el futur. El grup també presen-
ta el seu nou disc, anomenat ‘We got your back’, on el 
conjunt s’ha reinventat musicalment parlant.

Una hora més tard, el centre musical canviarà d’empla-
çament, fins a la plaça de braus, i d’estil musical. El grup 
El Pony Pisador, format per cinc joves de Barcelona, 
barreja música folk i tradicional en un equilibri entre el 
sentit de l’humor i el virtuosisme. “Els concerts són va-
riats i imprevisibles, perquè entre riures i bromes amb 
el públic, a cada concert passen coses que ningú espe-
rava”. D’aquesta forma es presenta el grup barceloní. El 
conjunt també presenta el seu tercer àlbum,
que combina melodies folk, harmonies vocals i jocs amb 
el públic.

Al vespre, al Parc nou s’hi convida a una vetllada de saxo 
amb el solista Dani Nel·lo. El 2011 va publicar el seu se-

Les Festes del Tura ofereixen una programació 
musical variada centrada en dos espais referents

NO HI HAURÀ CONCERTS DE MATINADA PERÒ SI A LA NIT, AMB ACTUACIONS QUE COMENÇARAN A LES 10 O 
FINS I TOT A 2/4 D’11 DEL VESPRE 
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gon disc, ‘Noir’, un àlbum que per al cantant va ser
“clau” i on va trobar un “potent vehicle transmissor 
d’emocions”. Una dècada exacta més tard, el saxofonis-
ta recupera aquest so amb el quartet actual i amplia el 
repertori musical amb material propi més recent, una 
música única amb molta experiència a les seves espat-
lles.

Amb el nom de Jazzwoman es presenta Carmen Aguado, 
que l’any passat va publicar el projecte Malèfica. La de-
núncia social es posarà en el centre del focus de la Plaça 
de braus diumenge a la nit, mesclant estils diversos com 
ara la salsa, la bachata, el trap, el rap i el merengue. Les 
lletres defensen, sobretot, l’empoderament femení i li 
han fet guanyar premis tan reconeguts a escala nacional 
com l’Enderrock 2021 al millor treball de músiques ur-
banes, un gènere sens dubte en auge durant els darrers 
anys.

El cantant Marc Parrot és un dels protagonistes de la 
jornada de dilluns. El seu concert tindrà lloc al Parc Nou 
a partir de 2/4 de 5 de la tarda. A través de les cançons 
del darrer disc Refugi, però sempre mitjançant recursos 
musicals i escènics, l’artista procura que cadascú busqui 
el seu camí per entrar al seu particular món sonor. La 

proposta del compositor català va des de textures elec-
tròniques a les acústiques més subtils.

Dilluns a la tarda, a la Plaça de Braus, després de l’ac-
tuació de The Rusties Blues Band, qui sortirà a la plaça 
serà el conjunt A Contra Blues, que arriba per presentar 
el seu nou projecte, titulat ‘Jab’, una exhibició de la ma-
duresa i experiència que ha anat adquirint la banda i les 
seves influències musicals, que passen per guitarristes 
com Jerry Reed o grups llegendaris com Creedence o els 
The Allman Brothers, i pinzellades de sons com els de 
Ben Harper. El seu fil conductor és el rock’n’roll.

De València a Olot, la banda El Diluvi visita la capital gar-
rotxina dilluns al vespre per presentar l’espectacle Els 
Amants, un viatge a través dels millors temes del grup, 
amb versions d’Ovidi Montllor i molta poesia. El conjunt 
es defineix com a un grup de música de folk modern 
que fusiona diversos estils, com cúmbia, reggae, rumba, 
folk i música tradicional o d’arrel valenciana. Amb instru-
ments de la zona mediterrània com el violí, la bandúrria, 
l’acordió diatònic, la guitarra flamenca, el guitarró i per-
cussions de tota mena, creen un nou estil al qual ano-
menen Mestissatge Mediterrani que farà vibrar la gespa 
del Parc Nou.
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Enguany, el tradicional concert que se celebra a la Plaça 
Major es gaudeix per partida doble i al Parc Nou. La Prin-
cipal de la Bisbal presenta en concert d'orquestra Un vi-
atge musical, treball artístic on conviuen les músiques 
més representatives d’arreu del món a través de la lírica, 
les cançons més popular, la sardana i la música instru-
mental. La proposta persegueix la finalitat de reflectir
l’esperit de la música del país, així com la diversitat d’es-
tètiques de la música d’arreu, acompanyada de l’orques-
tra de vent i unes fantàstiques veus solistes.

La nit de dimarts la Plaça de braus es prepararà per aco-
llir una de les actuacions amb més reflexió. La compo-
sitora catalana Paula Grande i la cantant menorquina 
Anna Ferrer proposen un concert per donar visibilitat i 
veu a les mares, filles, nenes i joves de generacions pas-

sades. Les dues músiques presenten el segon volum de 
la col·lecció Càntut, que busca visibilitzar la problemàti-
ca des d’una perspectiva feminista. L’esdeveniment vol 
desmantellar el rol que les dones han concentrat en àm-
bits socials i culturals determinats, com ara la cuina i les 
feines de la llar, la religió, l’església o la fe cristiana.

Una de les veus més escoltades del panorama musical 
català actual  arriba a Olot, també dimarts a la nit, per 
cantar cançons com Lligar no és lo teu, Tant de Bo o A 
soles. Suu és una de les artistes catalanes més seguides 
i ha estat capaç d’adaptar-se a les circumstàncies sani-
tàries i socials. Després de publicar el seu disc Ventura
l’any passat i fer-lo girar pels festivals i recintes més im-
portants del país, arriba al Parc Nou acompanyada del 
seu apreciat ukuelele.
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Música per a grans i petits
Com cada any, a les Festes del Tura s’hi preveu música 
per a totes les edats. A banda d’El Pot Petit, la gran sen-
sació a la Garrotxa sempre que se’n coneix un nou direc-
te, a Olot arribaran altres propostes com les d’Ambauka, 
Xiula i Lali BeGood, que ofereixen projectes, sobretot, 
molt didàctics. Els ajuntaments d’arreu del territori es-
tan apostant cada vegada més per aquesta mena d’es-
deveniments.

‘De cap per avall’ és el tercer àlbum dels Ambauka, que 
diumenge al matí al Parc Nou voldrà capgirar l’entorn i 
implicar el públic des de l'inici de l’espectacle. La pandè-
mia ha dificultat la interacció entre l’espectador i l’artis-
ta, però aquest conjunt s’ha sabut adaptar per oferir al 
visitant una experiència infantil única. Les cançons con-
viden a la reflexió sobre qüestions emocionals, socials 
i mediambientals d’una manera dinàmica i divertida. El 
nom de temes com ara Siguis com siguis, El menjar no 
es llença i La Llegenda de Sant Jordi donen més d’una 
pista per descobrir el grup i el que vol explicar.

Després que la seva proposta arrasés durant el Planes-
tiueja’t, els Xiula arriben a les Festes del Tura dilluns 
al matí al Parc Nou, disposats a aportar energia i bon 
humor. El grup, acostumat a actuar en places i carrers, 
ofereix un batibull de valors educatius i una interacció 
constant amb petits i grans. A l’actuació s’hi podrà ob-
servar un repàs musical per tots els èxits que han portat 

el grup al cim dels espectacles infantils. Verdura i Peix, 
Polls, Sucre, T’estimo Bastant o Estic Nerviós són alguns 
dels temes del grup. 

La importància d’equivocar-se, la gestió de les emocions, 
la grandesa de l’amor i l’excés de materialisme. Són al-
gunes de les temàtiques que proposarà El Jardí Secret, 
el nou espectacle familiar i transversal del conjunt Lali 
BeGood, dimarts al matí a la Plaça de braus, que acon-
segueix arribar a la consciència de grans i petits. Sense 
un estil concret ni específic, l’actuació passarà del funky 
al reggae, de l'ska al rock, del pop al dixieland i del folk a 
la música balcànica.
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La Principal d’Olot és la cobla més representativa de 
la ciutat i de la Garrotxa, amb una llarga història i tra-
jectòria. El 1892 ja existia a Olot una formació ano-
menada Orquestra de Sant Rafel i, després de passar 
per diversos noms, no va ser fins a l’any 1934 que va 
canviar per dir-se La Principal d’Olot. 

Després de la pandèmia de la COVID-19, aquest pas-
sat mes de juny La Principal d’Olot va acompanyar la 
faràndula d’Olot per Corpus i enguany, per les Festes 
del Tura, ho tornaran a fer.

La cobla seguirà posant música, com ja és tradició, al 
ball de la faràndula, al seguici i a tots els actes tradici-
onals de les festes olotines, com ara la sardana ‘Adeu 
Vila d’Olot’ o el Ball Pla. A més a més, enguany hi hau-
rà la presentació d’un nou membre de la faràndula 
olotina, en Tim. Allà la cobla olotina també hi partici-
parà posant-li les notes de música.

Les Festes del Tura, al 
so de La Principal d’Olot 

LA COBLA OLOTINA TORNARÀ A POSAR MÚSICA A LA 

FESTA MAJOR 

Dissabte 4 de setembre 
17.30 Ball de gegants (dos passis) 

Diumenge 5 de setembre
11h Ball de gegants (dos passis) 

Dimecres 8 de setembre 
11h Ball de gegants (dos passis) 
19h Ball del Porc i el Xai i ball d’en Clam 
20h Ball Pla i sardana ‘Adéu Vila d’Olot’ 
21.30 Ball de les espelmes (dos passis) 

On trobarem a La Principal d’Olot? 
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El Sr. Juan Ortega és el director gene-
ral del Grup Clínica Bofill i represen-
tant de Girona a l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut (ACES), entre altres 
responsabilitats en el camp de la salut.
 
Què pot oferir el Grup Clínica Bofill 
a la zona de la Garrotxa i a les co-
marques del voltant?
Clínica Bofill té un objectiu molt clar, 
oferir la seva experiència d’atenció 
personalitzada al sector sanitari pri-
vat.  A la Clínica 
Bofill treballem 
amb la convic-
ció col·lectiva 
d'oferir la mà-
xima qualitat 
assistencial i 
atenció als nos-
tres pacients i 
als seus acom-
panyants. Tan-
mateix, aquesta 
línia de treball 
només és possible si es té un equip 
de professionals compromesos, efi-
cients i alineats amb la filosofia de 
la clínica. La tecnologia i la millora 
constant també hi juguen un paper 
importantíssim.

Teniu molts pacients de la Garrotxa?
Tenim un elevat percentatge de pa-
cients que es desplacen fins a la Clí-
nica Bofill Girona Centre per poder 
ser atesos amb els nostres especia-
listes, per poder realitzar-se proves 
diagnòstiques o per hospitalitzaci-
ons. Amb la creació d’aquest centre a 
Olot, el Grup Clínica Bofill enforteix el 
seu objectiu de creixement basat en 
una estratègia de desenvolupament 
en el territori local, expandint-se per 
la província de Girona per apropar-se 
cada vegada més al pacient. Això ha 
fet créixer el grup de manera social, 
cultural i empresarial. D’aquesta for-
ma estalvien temps i transport als 
nostres pacients.

Clínica Bofill arriba a Olot 
per apropar l'atenció sanitària 
privada a la Garrotxa

ENTREVISTA A JOAN ORTEGA,  
director del Grup Clínica Bofill

On es troba ubicada la clínica i que 
podrem trobar en aquest nou cen-
tre mèdic?
Clínica Bofill Olot està situada al costat 
del Museu dels Sants. Es tracta d’un 
espai ubicat en dos edificis diferents. 

Per una banda disposem d’un edifici 
emblemàtic de la ciutat, l'antiga aca-
dèmia Fornos d'Olot, que estarà des-
tinat a l’àrea de rehabilitació i fisiote-
ràpia, al servei de medicina estètica i 
altres unitats mèdiques. 

Just davant d’aquest, s’alça un edifici 
d’obra nova de dues plantes annex 
al Museu dels Sants. Aquest espai en-
globarà els serveis i la tecnologia que 

els nostres pacients 
requereixen. Dispo-
sarem d’una gran 
quantitat d’especi-
alitats mèdiques i 
quirúrgiques, així 
com servei de ra-
diologia, anàlisi clí-
niques i ecografies 
entre d’altres.

A Olot també tre-
ballarem amb les 

principals mútues i assegurances de 
salut privades, i amb els millors es-
pecialistes mèdics de les comarques 
gironines coordinats a través de la 
història clínica compartida de tots els 
centres del Grup Clínica Bofill. 

On es troba actualment Clínica 
Bofill al territori gironí?
El nostre grup està format per:

Clínica Bofill Girona Centre: és la seu 
central del grup i  el centre hospitala-
ri de referència del Grup. Disposa de 
la majoria d’especialitats medicoqui-
rúrgiques, urgències les 24 hores, els 
principals serveis de proves diagnòs-
tiques i la zona d’hospitalització me-
dicoquirúrgica.

Clínica Bofill Girona Migdia: centre 
d’especialitats medicoquirúrgiques 
on també s’ubica Bofillsport (Unitat de 
Medicina Esportiva), Endavant (Unitat 
de Neurorehabilitació) i la Unitat de 

Parkinson i Trastorns del Moviment.

Clínica Bofill Platja d’Aro, centre d’es-
pecialitats mèdiques ubicat a la Costa 
Brava. 
Clínica Bofill Figueres, centre d’espe-
cialitats mèdiques a l’Alt Empordà. 
SYnC Clínica Bofill: centre de desen-
volupament infantojuvenil a Girona.
NEUPSI Clínica Bofill: centre especia-
litzat en neurociències a Girona.

GIAH Clínica Bofill: centre especialitzat 
en Ginecologia i Obstetrícia i Nowyou 
Unitat de Medicina Estètica i Cirurgia 
Plàstica, Estètica i Reparadora.

Quines innovacions organitzatives 
i assistencials oferirà Clínica Bofill 
en aquest centre mèdic?
Una de les principals innovacions que 
posarem en marxa serà el Portal del 
Pacient. Es tracta d’un espai virtual 
on tant pacients habituals com nous 
pacients, poden consultar de forma 
virtual i des de qualsevol dispositiu la 
informació referent a la seva història 
clínica. Els principals avantatges que 
ofereix el portal són:

• Reserva online de visites mèdiques 
sense esperes. També es poden anul-
lar i consultar l’històric de visites.

• Accedir als informes de les proves 
diagnòstiques realitzades: radiologia, 
anàlisis clíniques, etc...

• Descarregar informes mèdics i justi-
ficants de visita.

• Programar una videoconsulta amb 
el teu especialista de confiança. 

Amb el servei de videoconsulta mèdi-
ca, el pacient podrà rebre els serveis 
assistencials i personalitzats sense 
necessitat de desplaçar-se als nos-
tres centres mèdics i sense cap cost 
addicional. A través d’aquest servei el 
pacient podrà rebre informes, pres-
cripcions per a proves diagnòstiques i 
receptes electròniques a través de l’e-
mail de manera confidencial.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
www.clinicabofill.net 

La Clínica Bofill Olot 
treballarà amb les mú-
tues més rellevants del 
país per oferir la màxi-
ma cobertura al servei 
del pacient.
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La música omple de vida les Festes del Tura i des de 
l’organització es continua apostant per grups vinculats 
a la comarca. Enguany són molts els que han arribat al 
programa de la festa major d’Olot. `Magical Mystery 
Grup´ és un d’ells. El grup olotí va ser creat el 1979. El 
seu repertori està conformat per cançons de l’històric 
grup `The Beatles´. Els seus membres són Jordi Saba-
ter (teclats i veus), Eudald Figueres (bateria), Ton Torné 
(guitarra i veus), Jordi Figueres (baix i veus) i Josep Ma-
ria Francino (guitarra elèctrica i acústica, veus).

Un grup format per components de Riudaura i d’Olot 
és `The Rusties Blues Band´, que serà l’encarregat de 
portar les millors versions de blues. En concret, el fil 
argumental dels concerts serà la vida de Robert John-
son. El seu objectiu és retre homenatge a la figura del 
cantant de blues. 

Agnès Algueró també serà un dels noms coneguts que 
trobem al programa. L’artista de Batet de la Serra pro-
vé del pop intimista i publicarà l'àlbum de debut en so-
litari aquest mateix setembre, amb la producció musi-
cal de Dani Lòpez. 

Un altre artista que podrem veure i escoltar aquestes 
Festes del Tura serà Momi Maiga. Presenta composici-
ons fresques i emocionants a través de les 22 cordes 
de la kora, la guitarra i les veus. Les seves actuacions 
són una representació íntima del diari musical en cons-
tant evolució de Momi. Presentarà un espectacle amb 
un ambient ple de calidesa, tendresa i alegria. Comen-
çarà recordant la seva ciutat natal, Ziguinchor, al Sene-
gal, fins a fusionar-se amb sonoritats mediterrànies. Es 
tracta d’un viatge introspectiu que busca obrir-se camí 
al món a través de la música. 

I una que no podia faltar és Jessica Mellado, l’olotina 
d’arrels andaluses que compon les seves pròpies can-
çons.  Majoritàriament en acústic, guitarra i veu, pre-
senta les cançons tal com van sortir d’ella, de forma 
natural i sincera. En el concert podrem escoltar el seu 
tercer disc, ‘Desordenado´ produït per Jordi Cristau.

La Cobla Principal d'Olot serà l’encarregada de musi-
car les sardanes de festa major. Cal remarcar també 
que enguany la música del seguici estarà produïda pel 
director musical Dani López i el director escènic Àlvar 
Borrell. 

Les Festes del Tura 2021 
aposten pels artistes 
locals

LA GARROTXA ÉS TERRITORI DE MÚSICS I 
L’AJUNTAMENT D’OLOT VOL DONAR-LOS-HI VEU

Al programa d’enguany també trobem altres grups que 
no estan vinculats totalment a la comarca però si de 
forma parcial, a través d’algun dels seus membres. N’és 
el cas el grup d’havaneres `Els cremats´, una banda 
formada el 1996 al voltant de la música popular del 
cant de taverna i de les havaneres, amb seu a Calella 
de Palafrugell però amb guitarrista olotí, Jordi Garcia. 
El grup infantil El Pot petit també té dos membres que 
són d’Olot, Albert Dondarza Roca i Dani López Pradas. 
El grup serà l'encarregat d'omplir de màgia i diversió 
les famílies aquestes esperades Festes del Tura. 



FESTA DE
LA SANTA ESPINA
A LES PLANES D’HOSTOLES

Divendres 24 de setembre

20:00h, pregó de festa a la Plaça Nova amb la 
Coral Retorn Planenc amb motiu del cente-
nari de l'entitat

21:30h, concerts amb els grups de versions 
Hotel Cochambre i Pelukass a la Pista Polies-
portiva

Dissabte 25 de setembre

22:00h, correfoc amb els Diables de l'Onyar. 
En funció de les mesures Procicat, seguirà el 
recorregut habitual o serà estàtic.

23:00h, un viatge d'anada i tornada per tots 
els referents i estils musicals que han fet i fan 
història a les nostres vides amb el grup de 
versions Bala Hits a la Pista Poliesportiva.

Diumenge 26 de setembre

10:00h, missa cantada per la Coral Retorn 
Planenc

17:00h, Sardanes amb la Cobla Selvatana i ball 
dels gegants i capgrossos a la Plaça Nova.

19:00h, concert-espectacle de Festa Major 
amb l'Orquestra Selvatana a la Pista Polies-
portiva

22:00h, concert BBS BIG BAND SELVATANA

Dilluns 27 de setembre

18:00h, sardanes amb la cobla Rossinyolets i 
ball dels gegants i capgrossos a la Plaça Nova.

Tot seguit, a la mateixa plaça, cantada d'hava-
neres amb el grup Arjau. 

Petit castell de focs en acabar la festa.

Més informació a www.lesplanes.cat 
o al 972448006
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Els actes de les Festes del Tura giraran enguany a l’entorn 
de tres espais emblemàtics: la Plaça Major, el Parc Nou 
i la Plaça de Braus. Es tracta de tres emplaçaments his-
tòrics per a Festa Major d’Olot que han vist passar tota 
mena d’actes i anècdotes al llarg dels anys.

Correbous accidentats i un grup de joves cantaires
Miquel Casas va ser membre de la comissió de festes du-
rant un temps, però són moltes les anècdotes que recor-
da de la festa major com un olotí més. Enguany la plaça 
de Braus acollirà concerts però, anys enrere, aquest espai 
de la ciutat era l’epicentre dels correbous. “Recordo una 
vegada que un dels animals es va escapar Firal avall, i que 
va tombar-li les ‘dulces’ a una senyora que venia de com-
prar de Can Callís o de Can Ferrer”. Molt lligat a aquest 
succés, en Miquel també recorda un altre bou que es va 
escapar i que van haver d’anar a recollir-lo ben lluny: al 
Triai, concretament. “La policia local, la Guàrdia Civil... tots 
el perseguien, fins que van abatre’l”. Anècdotes dels anys 
80.

La Plaça Major ha acollit històricament concerts durant 
les Festes del Tura, ara bé, al llarg dels anys, concerts de 
magnituds diferents. Miquel Casas recorda concerts a la 
plaça Major en què en prou feines hi havia una cinquan-
tena de persones. Un d’aquells anys, a ell i un grup de 
joves, se’ls hi va ocórrer improvisar com una mena de cor-
re bars. Anaven a cantar-hi alguna cançó (“L’Aigat d’Olot’, 
sense anar més lluny), tot fent una cervesa. “La cosa va 
tenir tant d’èxit que la gent ens va començar a seguir-nos 
i vam acabar sent unes 200 persones. Hi havia més gent 
anant de bar en bar que a la plaça Major! Això sí: n’hi ha-
via que de cantar en sabien, ara, d’altres com jo...”

La Tornaboda, el Ball Pla i un “antisistema”
Narcís Ferrer va ser membre de la comissió de festes i 
regidor de festes unes quatre dècades enrere. Amb tot 
aquest temps són molts els records que té d’aquells anys 
de Festa Major a Olot. Curiosament, quan parlem amb 
gent que coneix bé la història d’aquells anys tots coinci-
deixen en dir que és difícil trobar un acte que s’hagi cele-
brat al Parc Nou durant aquestes dates. En Narcís, però, 
recorda haver-hi vist organitzar-hi alguna Tornaboda. Se-
gons ell, aquest acte es devia fer allà un parell o tres de 
cops, només, donat que ja abans s’havia fet a Sant Roc, on 
es fa avui en dia. “Recordo perfectament que l’acte en sí 
era força igual que ho és en l’actualitat, ara bé: el berenar 

Els espais de les Festes 
del Tura 2021 han acollit 
innombrables anècdotes

LA PLAÇA MAJOR, LA PLAÇA DE BRAUS I EL PARC NOU 

SÓN ESPAIS EMBLEMÀTICS DE LES FESTES QUE HAN 

CONTEMPLAT MÚLTIPLES HISTÒRIES Foto: ACGAX. Servei d’Imatges. Fons ¡Arriba España!-La Garrotxa. Autor: Jesús Coma Rico, 1972

Foto: ACGAX. Servei d’Imatges. Fons Fotografia Serradell. Autor: Àlvar Farré Serradell, 1978

Foto: ACGAX. Servei d’Imatges. Fons Fotografia Serradell. Autor: Àlvar Farré Serradell, 1978

Foto: ACGAX. Servei d’Imatges. Col·lecció L’Abans. Cessió de la Penya Xafarnat. Autor: Josep M. Julià Sacrest, 1986



VIU LES FESTES DEL TURA

HISTÒRIES DELS ESPAIS DE LES FESTES DEL TURA

Setembre 202129 V

en aquell temps era un refresc i pa amb xocolata; ara en 
canvi es un refresc, pa i embotit”. 

Un altre record que té ben present en Narcís és la darrera 
vegada que es va celebrar el Ball Pla per la festa major. 
Algunes de les famílies benestants d’Olot lluïen els seus 
vestits durant la tot anant caminant fins a la plaça Major, 
on tenia lloc el ball i que acabava amb els focs artificials. 
Doncs bé, segons en Narcís, “un grup de joves estava en 
contra d’aquest acte i van començar a tirar tomàquets 
des de l’Església de Sant Esteve: aquella va ser la darre-
ra vegada que es va fer el Ball Pla, en aquell temps, per 
aquest motiu, i per una altre: el fet de tirar els focs artifi-
cials des dels peus de la mateixa plaça, no era segur”. En 
aquell moment en Narcís formava part de la comissió de 
festes. Uns anys més tard, la plaça Major seria l’epicentre 
dels concerts de nit. Narcís Ferrer en recorda dos: un dels 
últims que va fer La Cobla Orquestra Barcelona i un altre 
d’Oriol Tramvia. 

I per acabar, una altra anècdota sonada de les Festes del 
Tura de l’època. Narcís Ferrer explica que un any van por-
tar a Pi de la Serra. “Era una mica antisistema i quan el go-
vern civil va saber que el volíem fer portar a Olot per can-
tar, em van trucar automàticament i em van fer presentar 
a Girona el llistat de cançons que interpretaria. No en van 
treure ni una”. En Narcís, en aquell moment regidor de 
festes, va superar l’examen i Pi de la Serra va poder tocar 
davant els olotins i olotines. 

Foto: ACGAX. Servei d’Imatges. Col·lecció L’Abans. Cessió de la Penya Xafarnat. Autor: Josep M. Julià Sacrest, 1986

Foto: ACGAX. Servei d’Imatges. Fons ¡Arriba España!-La Garrotxa. Autor desconegut, 1969
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Bones Festes del Tura

Tradicionalment, a l’entorn de les Festes del Tura s’hi 
troben un conjunt d’elements que completen la celebra-
ció. Enguany, a causa de les restriccions per la situació 
epidemiològica, l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot 
ha decidit no crear cap mena de complement o imatge 
que acompanyi la festivitat. La decisió ha afectat sobre-
tot l’Escola Municipal d’Expressió, que era qui s’encarre-
gava de presentar les il·lustracions a la Comissió de Fes-
tes perquè aquesta pogués decidir el dibuix final del got 
de les barraques. Els gots de festes han constituït en els 
darrers anys un símbol d’identitat molt important. El seu 
disseny canviava cada any i hi havia qui edició darrere 
edició completava la col·lecció de gots a casa seva, però 
el Firal d’Olot no gaudirà de la diversió i moviment de les 
barraques aquest setembre, així que tampoc s’hi servirà 
cap beguda dins el tradicional got de festes.

Per altra banda, aquest any tampoc no es podran veu-
re ni el Punt Lila ni la barraca ‘Som Nit’. Fa dos anys, el 
consistori va decidir instal·lar l’anomenat Punt Lila amb 
una doble finalitat: informar i sensibilitzar la població 

Les Festes del Tura 2021 
no tindran got oficial

EN AQUESTA EDICIÓ TAMPOC NO ES COMPTARÀ AMB 

EL PUNT LILA

Txarango a les Festes del Tura 2018. Foto: Txarango
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Emisiones CO₂ (g/km): 99 – 115 (WLTP). Consumo medio (l/100 km): 4,4 – 5,1 (WLTP).  
*Preu corresponent a Toyota Corolla Electric Hybrid 125H Active Tech. Preu per finançar: 20.590 € (PVP al comptat sense serveis: 21.350 €). Entrada: 5.591 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,65 %. 49 mesos: 48 quotes de 175 €/mes i última quota: 
10.466,40 €. Comissió d’obertura finançada (2,75 %): 412,47 €. Import total del crèdit: 15.411,47 €. Import total del deute: 18.866,40 €. Preu total a terminis: 24.457,40 €. Cost total del crèdit: 3.867,40 €. Import dels interessos: 
3.454,93 €. Sistema d’amortització francès. Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank GmbH sucursal a Espanya. Capital mínim per finançar 12.000 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, 
aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Inclou paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de garantia, 4 primers manteniments (un manteniment cada 
15.000 km o un any, el que abans succeeixi) i 4 anys d’assistència en carretera. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 31/08/2021 a Península i Balears. Promoció no acumulable a altres ofertes  
o descomptes. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a més informació, consulteu el 
vostre concessionari habitual o toyota.es. Els nivells de consum de combustible, així com d’emissions de CO2, es mesuren en un entorn controlat, d’acord amb els requisits de la normativa europea. Per a més informació o si esteu 
interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, si us plau contacteu amb Toyota España, SLU o el vostre concessionari Toyota. El tipus de conducció, juntament amb altres factors (condicions de la carretera i meteorològiques, 
trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després de la matriculació, càrrega, nombre de passatgers, etc.) incideix en el consum de combustible i en les emissions de CO2.

TOYOTA AURA MOTOR
www.auramotor.toyota.es

Crta. Santa Coloma, s/n 17178 – Les Preses (Girona)
Telf: 972 272 440

TOYOTA COROLLA
EL COTXE MÉS VISCUT DE LA HISTÒRIA

INCLOU:
4 ANYS DE MANTENIMENT
4 ANYS DE GARANTIA

48 quotes. Entrada: 5.591 €.  
Última quota: 10.466,40 €.  
T.I.N.: 6,50%. *T.A.E.: 7,65%. 

175€
PER

AL MES

per prevenir les agressions masclistes i LGTBIfòbiques 
i, també, poder apropar recursos disponibles al territori 
per lluitar contra aquestes violències. De fet, la valoració 
que es va fer l’any 2019 va ser molt positiva i es va cal-
cular que durant les quatre nits de festa s’hi van adreçar 
unes 1.700 persones. “Aquests punts se sustenten per 
atendre la gent que està circulant pels carrers. Aquest 
any els espectacles estan ubicats en recintes concrets i, 
per tant, no s’esperen grans aglomeracions”, ha afirmat 
el director de les Festes del Tura, Jordi Serrat. 

Enguany l’Ajuntament tampoc no posarà a la venda sa-
marretes o altres elements de roba que en les anteriors 
edicions es podien anar a comprar a diferents espais, 
com ara l’Oficina de Turisme. Això sí, cadascú rebrà a 
la seva bústia la programació de les festes, aquest any 
només en format revista. Des del consistori, però, s’ha 
assegurat que ja s’està pensant a innovar pel que fa a 
aquesta mena d’elements de cara a l’any vinent.Txarango a les Festes del Tura 2018. Foto: Txarango
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Si bé durant les Festes del Tura tenen lloc diversos 
actes tradicionals i culturals, el Seguici Popular és un 
dels més representatius. Es calcula que es va perdre a 
Olot a finals del segle XVIII o a principis del XIX. Antiga-
ment era una tradició de Corpus i el 2019 l’Esbart Olot 
va voler recuperar-lo per Festes del Tura, on tenen 
cabuda tots els membres de la faràndula del centre 
de la ciutat (l’àliga, el drac, el pollastre i el conill) i les 
entitats de cultura popular (els bastoners, els diables 
i els castellers). 

El Seguici Popular, 
un dels actes més 
representatius de les 
festes, es transforma 
OLOT CULTURA TAMBÉ HA PROGRAMAT UNA 

DESENA D’ACTIVITATS PER A AQUEST SETEMBRE 

Enguany, s’ha volgut posar un acompanyament musical 
a la seva alçada, amb una formació completament nova i 
creada per a l’ocasió: l’Orquestra Tradicional del Tura. El 
compositor Dani López arranjarà cadascuna de les peces 
i dirigirà una formació de 17 músics, amb gran presèn-
cia d’olotins i d’instruments tradicionals. A l’Orquestra 
Tradicional del Tura s’hi podrà escoltar el flabiol tradicio-
nal, cornamusa, tible, tarota, trompeta, fiscorn, trombó, 
tuba, timbal redoblant i tabal fondo. El coreògraf Àlvar 
Borrell, serà l’encarregat de la posada en escena. 



Aquesta frase
del Marcel Gorgori, 
mutualista
i la imatge del darrer 
anunci publicitari *

d’MGC Mútua,
ens convida a
animar-te a gaudir 
dels bons moments, 
i la Festa Major 
d’enguany
de ben segur
en serà un.

I de la teva salut,
ara i sempre,
ens n’encarregarem 
nosaltres. 

* Pots veure l’anunci complet
escanejant aquest codi QR

Pg. Bisbe Guillamet, 4
17800 Olot

T. 972 27 35 58
www.mgc.es

MGC Mútua et desitja

“ Sense salut
 no hi ha
 qualitat de vida,
 però només
 amb salut 
 tampoc ”
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A diferència del que és habitual, aquest any el Seguici 
tindrà lloc a la Plaça Major i no a la Plaça Rector Ferrer, 
el 7 de setembre a les 8 i a les 9 del vespre. 

Aquest acte però, no és l’únic que s’ha recuperat des-
prés de molts anys. Les campanes també seran les 
protagonistes aquestes festes. El 4 i el 8 de setembre, 
el músic olotí Xavier Pallàs oferirà un concert des del 
campanar de Sant Esteve.

Al setembre, més cultura
Si bé aquests dos són els esdeveniments culturals més 
destacats, la cultura arriba en plena forma a la ciutat 
d’Olot més enllà dels dies de festa. Olot Cultura ha pro-
gramat desenes d’actes per aquests mesos de tardor, 
en les que destaquen propostes per a tota mena de 
públic i gustos. Entre Elles s’hi troben dues exposicions 
al Museu de la Garrotxa, ‘Soc sotatàulic’ a la sala 15 i ‘A 
land is a land is a land is a land’ d’Adrià Gamero i Alí-

cia Vogel a la Sala Oberta 2, i una altra de fotografia, 
‘Davant de Sant Esteve. Fotografies d’Emili Pujol’, a Can 
Trincheria. 

De teatre i música tampoc no en faltaran. El 23 de se-
tembre i al Teatre Principal es farà la lectura drama-
titzada de l’adaptació de ‘Testament’, de Josep Maria 
Benet i Jornet, i el 26 de setembre ‘El Crèdit’, de Jordi 
Galceran, totes dues de la mà de la secció Dramàtica 
del Centre Catòlic d’Olot

El 24, Montorfano & Ardito, el duo que formen la flau-
tista Adriana Montorfano i la compositora Cecilia Ar-
dito, omplirà l’escenari del Teatre Principal d’una sèrie 
d’objectes que emeten sons i creen unes instal·lacions 
performatives en diàleg amb la tecnologia. La música, 
com sempre, també serà la protagonista a la Sala El 
Torín, el 25 de setembre a càrrec d’Elisabeth Franch i 
Albert Guinovart amb un recital de flauta i piano.



LA HISTÒRIA Fotografies: edicions
1973 a 1976 - 1998 - 2019

Olot • Festes del Tura

La Batalla 
de les Flors

Organitza: Amb el suport de:
Àrea de Festes



Els participants a una de les 
festes més multitudinàries de 
les Festes del Tura hauran de 
deixar les idees i esbossos un 
any més al calaix. L’any passat, 
el Centre d'Iniciatives Turís-
tiques d'Olot ja va prendre la 
decisió de suspendre la Batalla 
de les Flors, veient que les nor-
matives vigents de prevenció 
de la COVID-19 no permetien 
grans concentracions ni troba-
des de més de deu persones. 
Això feia impossible que els in-
tegrants de les colles poguessin 
trobar-se per elaborar les flors 
de paper que s'enganxen a les 
carrosses, i que en molts casos 
comencen a treballar-se durant 
l'estiu. 

Aquesta és una batalla on no 
hi ha enemics, només la sana 
competència dels participants 
que han invertit hores i ho-
res a fer la carrossa més lluïda 
possible, i lluiten per endur-se 
el reconeixement del jurat. A 
més, l'única arma que s'hi dis-
para són quilos i quilos de pa-
perets de colors, a la guerra de 
confeti que tanca la desfilada. 
Els alumnes del programa Pont 
d’Integra-CEE Joan XXIII són els 
encarregats de realitzar les bo-
les amb el confeti que fan servir 
petits i grans. Es fa difícil pre-
veure quan es podran tornar a 
viure els moments entranyables 
d'aquesta festa popular després 
que la pandèmia hagi estroncat 
la seva llarga trajectòria.

Sense 
carrosses 
florides  
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ELS ORÍGENS 
DE LA BATALLA
Si no fos per l'aturada de la CO-
VID-19, la Batalla de les Flors del 
Centre d'Iniciatives Turístiques ce-
lebraria la 25a edició aquest 2021. 
El CIT la va organitzar per primera 
vegada el 1997. Però els orígens de 
l'acte els trobem molts més anys en-
rere, el 1927, al Coso Iris que va or-
ganitzar durant molts anys el Cent-
re Catòlic d'Olot. En un moment 
en què no hi havia casals ni gaires 
activitats de lleure a Olot, diversos 
grups de joves van engrescar-se a 
construir carrosses per mostrar-les 
per Festes del Tura. Quan el CIT va 
prendre el relleu, va treballar per 
aplegar-hi les penyes de la ciutat i 
algunes colles de Carnaval, que s'hi 
han implicat per mantenir viu l'acte. 
Si abans es vivia com una trobada 
social per a les generacions més jo-
ves, actualment la festa ha pres un 
caire més familiar i inclou persones 
de totes les edats. Tot i que l'essèn-
cia és la mateixa, amb un element 
tan senzill com les flors de paper, 
el detallisme i la qualitat de les car-
rosses ha anat evolucionant amb 
els anys. Ara, a l'entorn de la Plaça 
Clarà s'hi poden veure creacions to-
talment artístiques, que van acom-
panyades d'un vestuari acurat, i fins 
i tot coreografies que recorden la 
gran rua del Carnaval d'Olot. 

La ciutat recupera enguany les 
Festes del Tura, adaptades a les 
normatives sanitàries, però la Ba-
talla de les Flors, malauradament, 
encara no té data de tornada. Mal-
grat l'espera, el Centre d'Iniciatives 
Turístiques d'Olot confia que la de-
sena de colles que van participar 
en la darrera edició, el 2019, tornin 
a posar-hi creativitat quan la situa-
ció sanitària ho permeti perquè no 
es perdi una de les tradicions em-
blemàtiques de la festa major olo-
tina.
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SOCIS D’HONOR
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot
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Les Festes del Tura 2021 animaran Olot amb activitats 
i concerts per a tota la família. Són uns dies molt espe-
rats per als més petits perquè se’ls ofereixen activitats 
molt diverses. Diversos concerts ompliran les places 
de la ciutat amb música per fer ballar els més petits. 
Alguns dels concerts que podrem trobar són el Pot 
Petit, Xiula, Lali Begood o Ambauka. Tots ells busquen 
que tant petits com grans cantin, ballin i s'ho passin 
bé. El Pot petit presenta l’espectacle `Vull cantar i vull 
ballar!´, amb què defensen la necessitat de seguir can-
tant i ballant malgrat la pandèmia, això sí, sempre se-
guint les mesures de seguretat. Pel que fa a Xiula, ens 
porten un espectacle de mirada farandulera però pro-
fessional. Lali Begood endinsarà el públic en les seves 
cançons des del primer moment amb la seva caracte-
rística bona energia. Finalment, Ambauka presenten el 
disc ‘De cap per avall´, on trobem 14 noves cançons 
cuinades amb amor, esperit crític i a foc lent.

Aquestes Festes del 
Tura també han pensat 
en els més petits

ES PREVEUEN ACTIVITATS MOLT DIVERSES PERQUÈ TOTA 
LA FAMÍLIA PUGUI GAUDIR DE LA CELEBRACIÓ

A més a més, es conserven els actes de caràcter més 
tradicional, com el ball de la faràndula amb els nans i 
cavallets, una activitat que els més petits esperen amb 
delit, així com el seguici de la faràndula, enguany amb 
una novetat, la presentació del nou gegant Tim. Per als 
més aventurers, hi haurà ‘Orientura’, una cursa d’ori-
entació per la ciutat que farà jugar les famílies. Des de 
l'Ajuntament remarquen, però, que enguany tota la 
programació és per gaudir en família, ja que tot acaba 
a mitjanit.
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Les festes del Tura estan a tocar i alguns dels actes que 
posen més la pell de gallina als olotins són els que cul-
minen amb la festivitat. Es tracta d’un moment que recull 
totes les emocions viscudes a través de diferents activi-
tats. El ball Pla i la sardana ‘Adéu vila d’Olot’ són alguns 
dels espectacles protagonistes de l’última jornada.

Un dels actes més esperats serà el Ball d’espelmes, que 
es durà a terme a través de dues sessions que tindran lloc 
a la plaça Major. La llum de les espelmes serà l’encarre-
gada d’il•luminar la plaça aquesta bonica i nostàlgica nit 
de festes del Tura. L’espectacle pirotècnic serà l’acte que 
culminarà amb les Festes del Tura 2021, fent que el cel 
d’Olot s’il•lumini. 

L’únic espectacle que s’ha vist alterat de la programació 
tradicional han estat ‘Els Goigs a la Mare de Déu del Tura 
d'Olot’, els quals enguany s’han eliminat i no es duen a 

Es mantenen els actes 
de fi de Festes del Tura 
tradicionals 

EL BALL D’ESPELMES AMB ELS GEGANTS O 
L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC SERAN ALGUNS DELS 
ACTES QUE PROTAGONITZARAN LA NIT

terme. No obstant això, des de l’Ajuntament celebren po-
der mantenir en la mesura del possible els actes tradici-
onals i emblemàtics de la ciutat que clausuren les festes 
d’una forma especial i esperada. 
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Les Festes del Tura tornaran a comptar amb la majo-
ria dels tradicionals actes religiosos que se celebraven 
abans de la pandèmia, a excepció de la processó i la 
passejada dels Gegants d’Olot davant el Santuari del 
Tura del darrer dia. El temple es tornarà a convertir en 
l’escenari principal dels actes religiosos i acollirà el Qui-
nari i l’Ofrena Floral. Enguany, el 70% de l’aforament 
dictat per les restriccions permetrà l’entrada a unes 
200 persones. Per aquest motiu, s’ha acordat que la 
celebració de les misses el dia de la Mare de Déu del 
Tura tingui lloc a l’Església de Sant Esteve, que podrà 
acollir el doble de persones. “Sempre s’han fet tots els 
actes religiosos al Santuari del Tura, per tradició, i ens 
agradaria que l’any que ve ja es poguessin celebrar tots 
allà”, ha assegurat el paborde del Santuari del Tura, Jo-
sep Cañigueral.

Primerament, el 2 de setembre a les 18.30 tindrà lloc 
el res del Sant Rosari i a les 19h començarà la missa, 
presidida per mossèn Lluís Solà. El 3 de setembre es 
repeteix la jornada però la missa la presidirà mossèn 
Enric Tubert. Per altra banda, el 4 de setembre no hi 
haurà Quinari, tot i que a les 19.45 es podrà escoltar el 
repic festiu de campanes. A les 20h començarà l’Ofrena 
Floral a la patrona i el cant de la Salve, on hi participa 
l’Associació Cultural i Sardanista Flor de Fajol, entre al-
tres grups. Cañigueral ha assegurat que aquest any hi 
havia “moltes ganes” de fer l’Ofrena Floral, ja que l’any 
passat no es va poder fer i que “no tenia sentit” fer-la 
fora del Santuari. El Quinari prossegueix el dia 5, amb 

El Santuari del Tura 
tornarà a ser l’escenari 
principal dels actes 
religiosos

LES ACTIVITATS LITÚRGIQUES ES RECUPEREN A 
EXCEPCIÓ DE LA PROCESSÓ I SANT ESTEVE ACOLLIRÀ 
LES MISSES DE LA DIADA DE LA MARE DE DÉU DEL TURA una missa a les 8h i una altra a les 18.30 presidida per 

mossèn Andreu Soler. El dia 6 només té lloc una missa 
a les 18.30, a càrrec del diaca Ignasi López.

La jornada anterior al dia principal de les festes comen-
ça a les 12h amb el repic festiu de campanes i seguirà a 
les 18.30 amb el res del Sant Rosari i a les 19h amb una 
missa presidida per Mossèn Pere Domènech. La Diada 
de la Mare de Déu del Tura, patrona d’Olot, l’Església de 
Sant Esteve es convertirà en l’epicentre de la celebració 
i acollirà dues misses, una a les 9h i una altra a les 11h, 
presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, sense la 
tradicional processó. Més tard, a les 18.30, el Santuari 
tornarà a ser l’escenari del res del Sant Rosari i el Cant 
del Goigs. Per acabar, la missa pels difunts de la ciutat 
i devots de la Mare de Déu es podrà veure el dia 9 a 
partir de les 19h. Seran unes Festes del Tura diferents, 
també pel que fa a la litúrgia catòlica, si bé hi ha la cer-
tesa que gairebé tots els actes tradicionals es podran 
celebrar, evidentment amb les restriccions i precaució 
pròpies de la situació epidemiològica.
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Doncs sou Mare de ternura,
Regina dels serafins;
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Al voler ser venerada
pels cors dels catalans,
escollíreu, Verge animada,
la comarca dels volcans.
Del Montsacopa ventura,
Des d’abans dels sarraïns,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Se us dedica una capella,
test diví de Flor de cel,
on no hi falta mai l’abella
per xuclar-ne fresca mel.
Es tan rica sa dolçura,
que ja els boscos són jardins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Des que aquí porteu corona,
d’Olot feren ric Perú
tots els bisbes de Girona
i els abats de Besalú.

Goigs a la Mare de Déu del Tura
FINS A AQUESTA EDICIÓ ES CANTAVEN EN ELS DARRERS MOMENTS DE LES 
FESTES DEL TURA, QUAN ELS OLOTINS I OLOTINES S'ACOMIADAVEN DE LA VERGE 
PATRONA AL SANTUARI. ELS TRANSCRIVIM PERQUÈ ELS PUGUEU CANTAR

Aquí troben sens mesura
els fidels preuats rubins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Perquè el Sol diví us abrasa
teniu tanta morenor,
si algun cor, Maria, es glaça
enceneu-lo amb son ardor.
Troben sempre en eixa altura
bon servei tots els veïns, 
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Essent Vós la tendra Mare
del qui fa rodar els cels,
guarda per la vostra cara
els dos més brillants estels.
Quan la nit estén paüra,
vostres ulls són diamantins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Vostre sant escapulari
n’és segell de vostre esclau;
vostre altar nostre sagrari,
vostre temple nostra nau.

Vassallatge el poble us jura,
jais, donzelles i fadrins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Si omple lo fossar la pesta,
si ve fam rere l’eixut,
si es congria la tempesta,
si ens trontolla el bofarut;
vostra mà tot ho conjura,
fuig la plaga dels confins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Des del Grau a Capsacosta,
de Girona al Canigó,
el qui a vostre altar s’acosta
troba en ell consolació.
A Vós venen, Verge pura,
tots els vespres i matins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Ja fundada Confraria,
són a mils vostres devots,
i s’augmenten cada dia
els retaules i els ex-vots.

Formen vostra galanura
Llantions i bergantins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Tots els anys, Verge sagrada,
pel vostre naixement,
vostra glòria és pregonada
de llevant fins a ponent.
Tradició que encara dura
des dels frares caputxins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Si a pagades són i fredes
les cent closes dels volcans,
feu que mai s’hi trobin gredes
en els cors dels catalans.
Vestiu a tots l’armadura
de vostres braus paladins,
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

Per cantar vostra hermosura,
vostres veus seran clarins;
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.
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Pregó
Dissabte 4 de setembre
Directe: 21.00
Reemissions: dissabte a les 00.00 
i diumenge a les 12.45

Ball dels Gegants, 
Nans i Cavallets 
Dimecres 8 de setembre
Directe: 12.00
Remissions: 16.30 i 21.30

Espectacle pirotècnic
Dimecres 8 de setembre
Directe: 21.00
Reemissió: 00.30

Un any més, la Televisió de la Garrotxa farà que les Festes 
del Tura arribin a tots els garrotxins a través de Les No-
tícies i diversos programes especials des del primer dia. 
El pregó de la festa major, que els representants de la 
Unió Esportiva Olot pronunciaran des del balcó de l’Ajun-
tament el dissabte 4 de setembre, es podrà veure en di-
recte a Olot Televisió a partir de les 9 del vespre, amb una 
nova emissió a la mitja nit i l’endemà a les 12.45.

Si hi ha Ball de la faràndula per Festes del Tura, és segur 
que Olot Televisió tornarà a ser a plaça per emetre’l en 
directe. Aquesta tornarà a ser la manera més còmode de 
seguir els balls dels gegants, nans i cavallets, amb punts 
de vista que només es podran veure a través d’Olot TV i 
amb els comentaris d’experts, protagonistes i organitza-
dors. El Ball dels Gegants, Nans i Cavallets s’emetrà en 
directe el dimecres 8 de setembre a les 12 del migdia i 
més tard, en dues reemissions especials a les 16.30 i a 
les 21.30.

Finalment, Olot Televisió també marcarà la fi de la festa 
amb l’emissió en directe de l’espectacle pirotècnic, dime-
cres 8 de setembre a les 21.00, amb una segona emissió 
a les 00.30.

Els programes especials d’Olot Televisió es podran veu-
re per diferents plataformes: per la TDT convencional i 
també per internet, a través del web www.olot.tv perquè 
els garrotxins que no es trobin en aquell moment a la co-
marca puguin seguir el ball des de qualsevol lloc del món.

Les Festes del Tura, 
des de primera fila

OLOT TELEVISIÓ EMETRÀ EN DIRECTE EL PREGÓ, EL 
BALL DE LA FARÀNDULA I L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC

OLOT TV ARRENCA NOVA TEMPORADA 
EL 13 DE SETEMBRE

Com és habitual, Olot Televisió iniciarà la nova tempo-
rada amb el retorn de l’estiu que marquen les Festes 
del Tura. Després del parèntesi estiuenc el 13 de se-
tembre la Televisió de la Garrotxa reincorpora tots els 
programes de producció pròpia.

‘Les Notícies’ continuaran amb els seus horaris habitu-
als, actualitzades a les 12 del migdia amb l’avanç infor-
matiu, a les 14h hores amb l’edició migdia i a les 20 i 
22h amb l’edició del vespre i nit. 

Els informatius locals se seguiran complementant amb 
la informació de la demarcació amb ‘Al dia comarques 
de Girona’, elaborats per les televisions locals giro-
nines. De dilluns a divendres a les 14.30 i 22.30 i dis-
sabtes i diumenges a les 22.30.

Torna ‘Del paisatge a la taula’, a les 13.45 i amb nous 
cuiners de la comarca i l’’Alcalde respon’, a les 21.25, 
per explicar cada setmana l’actualitat dels municipis de 
la Garrotxa. 

Es mantenen els programes ‘La banqueta’, sobre l’ac-
tualitat esportiva a casa nostra, també els dilluns a les 
21h, i el magazín ‘La finestra’, de dilluns a divendres 
a les 13.15 i a les 20.30. El programa Caminant per la 
Garrotxa, remès aquest estiu amb motiu de la reedició 
del llibre ‘Caminant per l’Alta Garrotxa’, continuarà els 
dilluns a les 23h.

El dimarts 14 de setembre, a les 21.30, Olot Televisió 
torna el ‘Parlem de tu’. Dimecres es manté el progra-
ma de debats i entrevistes d’actualitat ‘Pros i Contres’, 
a les 21.15, i Caminant per Catalunya a partir de les 
23h. Divendres a les 21h continuarà el MAC Exprés, el 
magazín d’actualitat cultural, i li seguirà novament ‘La 
banqueta del divendres’, a les 21.25, amb la prèvia de 
tota la informació esportiva del cap de setmana.

La programació d’Olot Televisió es completarà la pri-
mera setmana d’octubre amb els nous capítols de 
‘Paisatges Encreuats’ i ‘Excel·lent’, dos programes de 
producció pròpia que s’emeten per les televisions ad-
herides a La Xarxa per tot Catalunya. Des del 6 de se-
tembre, també es reprendran els programes Notícies 
en Xarxa matí, Fet a mida i Connecti.cat de La Xarxa per 
informar a la població de l’actualitat de proximitat de 
tot el territori català.

Les Festes del Tura a Olot TV
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La ciutat ha recuperat aquest any les Festes del Tura des-
prés que l’edició passada quedés anul·lada per la situació 
sanitària en què es trobava el país. La festivitat enguany 
torna, tot i que totalment condicionada per les mesures 
dictades pel PROCICAT. Un dels espais més emblemàtics 
de les Festes del Tura, el Firal d’Olot, es quedarà sense 
l’esperit de les barraques. Famílies amb infants esperant 
en una cua l’entrepà per sopar o grups d’amics i amigues 
demanant una beguda a mitjanit són situacions que no es 
podran veure per segon any consecutiu a la capital gar-
rotxina. El director de les Festes del Tura, Jordi Serrat, ha 
afirmat que l’Ajuntament havia contemplat tots els esce-
naris possibles en la preparació de les festes. Davant la 
necessitat de començar-les a organitzar, el consistori va 
fer la consulta al PROCICAT i als Serveis Jurídics. Aquests 
van negar la possibilitat que aquest any es poguessin col-
locar barraques. Això sí, l’Ajuntament ha informat que da-
vant l’eliminació del sector de barraques hi haurà actes de 
control d’assistència a tres espais concrets de la ciutat. La 
plaça Major acollirà les activitats de cultura popular, com la 
faràndula, mentre que a la plaça de Braus hi haurà l’ofer-
ta de concerts i activitats musicals, que es complementarà 
amb el Parc Nou. 

A banda de ser un dels principals atractius i referents du-
rant la celebració de les Festes del Tura i un dels punts 
amb més aglomeracions, les barraques constitueixen una 
de les més grans fonts d’ingressos dels clubs esportius i 
entitats culturals que hi decideixen participar-hi. Són tam-
bé molts els socis que decideixen passar-hi unes quantes 
hores per servir begudes o preparar entrepans. El presi-
dent del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Sagués, ha valo-
rat la decisió del consistori de “molt valenta” i ha reconegut 
que el fet que no hi hagi barraques té “molt de sentit”. “Ens 
va molt bé, perquè és una font d’ingressos important, però 
en la situació en què estem em sembla el més coherent. 
Hi dediquem molts recursos però ens haurem d’aguantar”, 
ha reconegut Sagués. Un dels altres clubs rellevants de la 

El Firal, sense l’alegria 
de les barraques
LES  ENTITATS NO AMAGUEN LES AFECTACIONS 

ECONÒMIQUES PERÒ ENTENEN LA MESURA

ciutat, i més pel seu recent ascens a l’OK Lliga Plata, el Club 
Hoquei Olot, també en surt molt afectat econòmicament. 
“L’Ajuntament ens dóna una ajuda per compensar el fet de 
no fer les barraques, però en cap cas és tot l’import que 
s’aconsegueix si hi podem participar”, ha lamentat Jordi 
Pagès, president de l’entitat esportiva, en una temporada 
que es preveu complicada, ja que l’ascens comporta des-
plaçaments més llargs i més despeses. La decisió d’aquest 
any no és econòmicament positiva per a ningú, però s’ha 
pres pensant en la salut de la població.
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A Olot, a més de la Comissió de Festes, moltes entitats i 
associacions de la ciutat estan treballant en la seva pro-
gramació de Festes del Tura. Les entitats d’Olot s’abo-
quen completament en les festes i organitzen una bona 
part dels diferents actes que se celebren durant els dife-
rents dies a la ciutat. 

Des de fa mesos, les diferents entitats, associacions i pe-
nyes de la ciutat, des de l’AOAPIX, els Marrinxos, els Pim, 
Pam, Pum, Foc, a Flor de fajol, els Xerrics o el CIT, pas-
sant pels diferents clubs esportius de la ciutat i colles, 
han estat treballant per oferir als olotins i olotines les se-
ves essències durant les festes sense perdre ni un gram 
de la diversió de què estem tots i totes acostumats. 

Enguany, les mesures sanitàries fan pràcticament im-
possible la celebració d’alguns dels actes més emblemà-
tics que ja es van haver de suspendre l’any passat. Les 
cercaviles de les diferents colles, la Batalla de les Flors 
del CIT, la Diada Castellera dels Xerrics o l’Encierru’ de 
marrans de l’AOAPIX no es podran celebrar.

Malgrat que no hi puguin ser totes, durant les Festes del 
Tura 2021 les entitats duran a terme alguna activitat al 
carrer, i és que si una cosa bona s’ha tret d’aquesta pan-
dèmia és, valgui la redundància, mantenir-nos tots més 
units que mai. Per això, moltes entitats participants en 
les Festes del Tura han decidit unir esforços i participar 
en actes i activitats de manera conjunta. 

Durant el Seguici Popular s’hi aplegaran totes les en-
titats, associacions i colles que tenen algun gegant o 
capgròs. Durant la presentació d’un nou membre de la 
família de la faràndula olotina, hi participaran la penya 

Les entitats, 
associacions i penyes, 
les protagonistes 

LA PANDÈMIA FA UNIR ESFORÇOS I ES FARAN 

ACTES CONJUNTS

AOAPIX, els Xerrics i també els Almogàvers. En l’àmbit 
esportiu, el Club Patinatge Artístic Olot durà a terme el 
seu ja tradicional festival i l’A.E.Gastant Keks i l’Agrupació 
Escolta Nostra Senyora del Tura tornaran a fer possible 
l’OrienTura. I en el tradicional, Flor de Fajol i l’Esbart d’Olot 
tornaran a fer l’Ofrena floral a la Mare de Déu del Tura.
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L'Associació de Veïns de Sant Miquel d’Olot torna amb 
molta força després d'un any tant complicat. L'entitat 
segueix viva i poc a poc s'ha anat refent del cop dur 
que va significar haver de suspendre totes les activi-
tats culturals. "Hem de reconèixer que estàvem molt 
desanimats, però ens hem refet a poc a poc entre tots i 
hem decidit que hi haurà Festa de Sant Miquel i hi hau-
rà Ball Pla". Sílvia Pascal, de l'associació, explica també 
que "serà en un format diferent, com si es tractés d'una 
desfilada. Després esaecollirem l'Hereu i la Pubilla i hi 
haurà un concert". 'Jarapa' serà qui amenitzarà musi-
calment la jornada que també comptarà, en principi, 
amb l'actuació de Jenny Sala. 

L'històric Ball Pla se celebrarà, doncs, el dissabte, com 
ja és tradició, on la matinal depararà la ballada de ge-
gants i comptarà també amb una cita esportiva: l'Atlè-
tic Olot organitzarà activitats durant tot el matí. I a la 
tarda també hi haurà activitat a la plaça amb la màgia 
del Mag Nani i un concurs de dibuix. 

A contrarellotge organitzant les Festes

Des de l'Associació de Veïns i la Comissió de Festes tre-
ballen, explica Pascal, a contrarellotge durant aquestes 
setmanes prèvies. I és que "fa pocs dies no sabíem si 
les podríem fer i el ànims no estaven gaire amunt. Ara 
que sabem que hi ha moltes possibilitats i es poden fer 
coses adaptades a les mesures, ens hi hem posat, però 
anem tard i estem tancant coses dia a dia". 

De fet, hi ha esdeveniments que encara estan per con-
firmar i la intenció de l'organització és tirar endavant 
fins i tot noves propostes, com "un homenatge que vo-
lem fer a tota aquella gent del barri que ha lluitat dia 
a dia contra la pandèmia amb voluntariat i fent alguna 
cosa per la societat, ja sigui teixint mascaretes o aju-
dant als altres, ho estem ultimant". I és que la pandè-
mia serà ben present en unes Festes de Sant Miquel 
que ressorgiran gràcies a la implicació veïnal que sem-
pre ha caracteritzat aquest barri olotí. 

Uns pregoners d’alçada!

Enguany el pregó el faran els gegants de Sant Miquel, 
en un acte que obrirà les Festes i en el qual s'està tre-
ballant per incorporar-hi un humorista que es fusi-
oni amb la colla gegantera. Després del pregó inicial 
s'oferirà una obra de teatre. 

Sant Miquel recuperarà 
el Ball Pla en format de 
desfilada

SE CELEBRARÀ ELS DIES 24, 25 I 26 DE SETEMBRE

Sílvia Pascal destaca que "la idea d'aquest any és que 
cada col·lectiu faci una cosa diferent, des de l'Atlètic 
Olot fins als geganters passant per la Comissió o fins i 
tot el Larai, que organitzarà un concurs de dibuix el dis-
sabte". L'Associació està estudiant, també, traslladar la 
missa de diumenge al mateix dissabte, per qüestions 
de logística a la parròquia. 

L'ofrena als gegants ha de tancar diumenge unes Fes-
tes de Sant Miquel que han de ser recordades  per la 
feinada que hi haurà al darrera, adaptant els esdeveni-
ments a la situació sanitària. De fet, hi haurà imatges, 
com la desfilada del Ball Pla, que quedaran per sempre 
en la memòria del barri.  
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muntures i el tractament antirreflectant inclosos.
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Castellfollit de la Roca adapta la programació de la fes-
ta major per tal d’adaptar-se a les mesures de segure-
tat. Tot i això, remarca la importància de mantenir-se 
actiu i continuar en la mesura del possible amb les ac-
tivitats festives per tal que petits i grans puguin gaudir 
del cap de setmana. 

Una de les activitats més esperades seran els jocs in-
fantils que es trobaran al llarg de tot el dissabte 17 
de setembre i on els més petits podran gaudir de tota 
mena de jocs. 

La festa continuarà diumenge 18 de setembre. Concre-
tament, a les 12 del migdia, hi haurà audició de sarda-
nes amb la Cobla la Principal d’Olot. Els actes es duran a 
terme a la Plaça Major i en tot moment se seguiran les 
mesures de seguretat plantejades des del PROCICAT.

Castellfollit de la Roca 
es prepara per a la 
festa major

DES DE L’AJUNTAMENT REMARQUEN LA IMPORTÀNCIA 

DE MANTENIR PART DE LES ACTIVITATS FESTIVES ELS 

DIES 17 I 18 DE SETEMBRE
A les cinc de la tarda, la festa continuarà amb músi-
ca, concretament, amb el grup d’havaneres Ultramar, 
que faran cantar tots els assistents a la plaça Major. 
El grup va ser creat l’any 2000 per Núria Berengueras. 
Actualment la formació musical està formada per qua-
tre components residents a les comarques del Vallès 
Oriental i Occidental. Ultramar és un grup innovador, 
amb un estil propi  que interpreta temes originals esco-
llits del repertori internacional i tradicional, així com de 
composicions pròpies i d’autors contemporanis.

El regidor de cultura de l’Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca, Roger Santaló, recorda que “històricament, 
Castellfollit sempre ha estat un poble molt actiu, la 
Festa ens dona l’oportunitat de reunir-nos de nou per 
gaudir amb els nostres veïns.” Des de l’Ajuntament de 
Castellfollit busquen que tota la població pugui gaudir 
de la festivitat en la mesura del possible, però per so-
bre de tot, mantenint la seguretat dels veïns.
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Del dijous 23 fins al diumenge 26 de setembre tindrà 
lloc la festa major de la vila comtal de Besalú. Tot i 
que la pandèmia encara limita molt els actes festius, 
l'Ajuntament de Besalú i el Grup de Joves han adap-
tat la seva programació per oferir activitats i concerts 
perquè els vilatans puguin aprofitar en la mesura del 
possible aquests dies festius. "Busquem una festa per 
tots els públics”, ha assegurat Oriol Ortega, regidor de 
l'Ajuntament de Besal. “El programa de la festa s'ha 
adaptat a les restriccions per tal d'assegurar que tots 
els vilatans puguin gaudir dels actes amb seguretat. 
Hem conservat les activitats històriques afegint-ne de 
noves per tal de renovar l'oferta.", ha explicat.

La festa començarà el dijous 23 de setembre amb la 
presentació del llibre '2017. Dietari d'un any convuls´, 
de l'escriptor banyolí J.N. Santaeulàlia, un llibre de 
prosa que invita a la reflexió i que conté el testimoni 
de l'autor com a simple espectador. Continuarà amb 

Festa Major de Besalú, 
en petit format

ES PODRÀ GAUDIR DELS CONCERTS PERÒ ELS 
ASSISTENTS HAURAN D'ESTAR ASSEGUTS I PORTAR 
LA MASCARETA EN TOT MOMENT
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la inauguració de l'exposició de fotografia de l'associació 
Besalux, celebrada a Sant Julià.

El divendres 25 s’hi celebrarà un concert per als més 
petits, cercant una fórmula alternativa que els permeti 
gaudir de la música però asseguts i respectant la distàn-
cia de seguretat. A la nit serà el torn dels grans. El grup 
Pelukass serà l'encarregat de fer gaudir el públic amb 

les seves versions de cançons. Els Claustres serà l'espai 
escollit on s’hi escoltaran tant els últims èxits del pop 
com cançons històriques conegudes per petits i grans. 

Dissabte se celebrarà l'històric concurs de pesca, que se 
celebrarà durant tot el matí. La festa continuarà al mig-
dia amb la missa i les sardanes, que es duran a terme 
complint totes les mesures de seguretat. A la tarda, la 
celebració continuarà amb el pregó i la presentació del 
nou capgròs, l'avi Siset, un nou membre de la comitiva 
gegantera que es presentarà a la plaça de la Llibertat.

Per concloure la tarda, hi haurà un monòleg sobre la vi-
olència de gènere per tal de conscienciar sobre la pro-
blemàtica. Finalment, a la nit, el sector de la restauració 
s'unirà perquè des de les terrasses es pugui gaudir d'al-
gun concert a la fresca.

El matí del diumenge serà el torn dels tallers infantils 
amb la Kellie Aliaga, que organitzarà activitats perquè 
els més petits estiguin ben entretinguts. A la tarda hi 
tornarà a haver missa i sardanes per a tots aquells que 
vulguin repetir.

La festa acabarà amb focs artificials organitzats pel Grup 
de Joves de Besalú. Pel que fa a les fires, resten pen-
dents a les indicacions del PROCICAT i a l'evolució de la 
pandèmia. Enguany serà una festa íntima destinada als 
habitants de Besalú, ja que es prioritza la seguretat sani-
tària de la població. 
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A les Planes d’Hostoles el setembre també és sinònim de 
celebració amb la Festa de la Santa Espina. 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 al voltant del quart diumenge del mes de setem-
bre, i enguany serà del 24 al 27. 

No hi faltaran els actes més tradicionals de la celebració 
com l’elecció de l’Hereu i la Pubilla i el ball de la faràndula, 
tot plegat complementat amb espectacles familiars i ac-
tuacions musicals en directe. Entre les propostes desta-
quen, un any més, la presència de l’Orquestra la Selvata-
na, que no es perdrà la cita, el diumenge 26 de setembre 
a la Pista Poliesportiva. El grup Arjau hi portarà les seves 
havaneres el dilluns 27 i el conjunt de versions Bala Hits 
serà l’encarregat de posar ritme la nit del dissabte. 

A causa de la situació sanitària actual, l’Ajuntament i la 
comissió de festes de Les Planes d’Hostoles, insten a visi-
tar permanentment els seus perfils a les xarxes socials i 
al web del consistori per qualsevol canvi de darrera hora. 

La Fira del joc 
El joc tornarà a ser, un any més, el protagonista de la Fes-
ta de la Santa Espina de les Planes d’Hostoles. El dissabte 
25 i el diumenge 26 de setembre, el centre de les Planes 
s’omplirà amb tota mena de jocs (de gran format, de cons-
trucció, d’enginy, de taula, de rol…) espectacles i premis. 
D’altra banda, i també relacionat amb el joc, durant tot el 
mes de setembre hi haurà altres activitats relacionades 
com una ‘festa del circ’ amb tallers per infants i joves o 
una partida de rol en viu “LPH, l’últim refugi” totes dues 
activitats organitzades pel grup de joves del municipi. 

Les Planes d’Hostoles 
celebra la Festa de la 
Santa Espina

CONCERTS, LA FIRA DEL JOC O EL BALL DE LA 
FARÀNDULA, ELS PRINCIPALS ATRACTIUS

Divendres 24 de setembre 
20h Pregó de festa a càrrec de la Coral Retorn 
Planenc (Plaça Nova) 
21.30 Concert Hotel Cochambre i Pelukass 
(Pista Poliesportiva) 

Dissabte 25 de setembre 
23h Concert Bala Hits (Pista Poliesportiva) 

Diumenge 26 de setembre 
10h Missa cantada per la Coral Retorn Planenc 
17h Sardanes amb la Cobla Selvatana i ball de 
gegants i capgrossos (Plaça Nova) 
19h Concert - espectacle amb l’Orquestra Selvatana 
(Pista Poliesportiva) 
22h Concert BBS Big Band Selvatana 

Dilluns 27 de setembre 
18h Sardanes amb la cobla Rossinyolets i ball de 
gegants i capgrossos (Plaça Nova) 
Tot seguit, cantada d’havaneres amb el grup Arjau 

Agenda
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El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l’Acadèmia del 
Cinema Català amb el suport de la Generalitat de Cata-
lunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tar-
ragona, la Fundació SGAE i la Fundació Víctor Grífols i Lu-
cas. Constitueix una xarxa estable de sales a Catalunya 
que porta 10 pel·lícules catalanes a l’any, una cada mes, 
a un centenar de poblacions de tot el territori. Arriba allà 
on la ciutadania no té un accés fàcil a l’oferta en panta-
lla gran, ja sigui per manca de sala de cinema o bé per 
absència de programació catalana a les sales de cinema 
properes. De fet, està present actualment a més d’una 
vuitantena de poblacions d’arreu de Catalunya. 

A les Planes d’Hostoles, el Cicle Gaudí va arribar el se-
tembre de 2020 i hi ha estat projectant pel·lícules fins a 
finals de juliol. ‘Madre’ de Rodrigo Sorogoyen, ‘¿Puedes 
oírme?’ de Jaume Plensa, ‘Las Niñas’ de Pilar Palomero, 
‘My Mexican Bretzel’ de Núria Giménez o ‘La Vampira de 
Barcelona’ de Lluís Danés, han estat alguns dels títols 
que s’han pogut veure al municipi garrotxí. 

A Les Planes d’Hostoles 
s’acaba el Cicle Gaudí 
però no el cinema

S’HI PODRAN VEURE PEL·LÍCULES DEL FONS DE LA 
BIBLIOTECA EN PANTALLA GRAN

Malgrat aquesta diversitat d’estils, i molt probablement 
marcat per la situació sanitària actual, el cicle no va te-
nir la resposta esperada pel que fa a l’assistència. Per 
tot plegat, Les Planes d’Hostoles ha decidit prescindir 
del cicle Gaudí de cara a la temporada vinent i, en can-
vi, potenciar la projecció de pel·lícules en pantalla gran 
a la Sala d’Entitats del Casal Cívic La Cooperativa, amb 
pel·lícules que formen part de la base de dades de la 
xarxa de biblioteques. Amb aquesta iniciativa, es pretén 
fomentar la participació dels planencs i planenques en 
la programació de pel·lícules i incentivar l’hàbit d’anar 
al cinema. Les Planes d’Hostoles es queda sense Cicle 
Gaudí, però no sense pel·lícules a projectar.
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Després de mesos amb festes majors pel municipi com 
ara La Pinya, Puigpardines o Joanetes, la Vall d'en Bas 
diu adéu a l'estiu amb la darrera de les seves festes, la 
del seu nucli més gran, Sant Esteve d'en Bas, del 17 al 18 
de setembre. 

El primer dels actes serà divendres a la tarda, amb la cer-
cavila que desfilarà pels carrers del municipi i la penjada 
del burro, donant el tret de sortida a la festivitat. La tra-
dició del burro té l’origen en una llegenda popular, que 
diu que a uns veïns del poble se’ls acudí penjar un burro 
pel coll per tal que es mengés unes plantes de lletissons 
que hi havia al campanar del poble, però la pobre bèstia 
quedà completament escanyada. D’aquí que s’anomeni 
lletissons els habitants de Sant Esteve d’en Bas. Va ser a 
la Festa Major de l’any 1979 quan el Burro, conegut com 
el Burro Savi, sortia per primera vegada.

La Festa Major continuarà dissabte amb un concurs de 
petanca al Parc de les Cabres al matí i seguirà més es-
bojarrada a la tarda amb la XIX baixada de Karts sense 
motor i bicicletes originals que fabriquen els mateixos 
participants. Una altra entitat del municipi, les MUM'S, 
col·labora organitzant el Disfressagresca dissabte al ves-
pre, una festa familiar amb premis a les disfresses més 
originals i un ball a la mateixa plaça. 

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. 
És en aquest moment quan també se sumarà a la festa 
la faràndula del poble, amb un ball amb els gegants i el 
Burro Savi. 

A causa de la situació sanitària, tots els actes es faran 
sempre que la COVID-19 ho permeti i seguint sempre 
les mesures que dictamini el PROCICAT en el moment 
de dur a terme tots els actes.

Sant Esteve d’en Bas 
està de festa 
L’ÚLTIMA DE LES FESTES DE LA VALL D’EN BAS 
ARRIBA AL SETEMBRE 
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La Festa Major de Riudaura aposta per mantenir un pro-
grama similar al d’anys anteriors i ofereixen un catàleg 
d’activitats molt ampli. La festa comença el divendres 17 
de setembre amb la inauguració de l’exposició `Fusta 
i somnis de Roger Vidal Coral´. Es durà a terme a `Lo 
picot´, el local social, a les 19h. A continuació, a les 20h 
es pronunciarà el pregó, a càrrec del periodista, imita-
dor i guionista Manuel Lucas, a l’Ajuntament de Riudau-
ra. El Sopar popular enguany serà de carmanyola, a les 
21h a la plaça Gambeto, i a les 23h hi haurà ball amb el 
duet Jordi i Eva, on trobarem servei de bar. A la mateixa 
hora, a l’espai jove, hi haurà música i 3D amb Dj’s Km0.

La festa continuarà el dissabte 18 de setembre amb la 
Gimcana popular a les 10.30 a la plaça Gambeto, una 
activitat organitzada per les Brigades joves de Riudau-
ra. Després trobarem `La Refrescada: aigua i escuma de 
colors!´ a les 12.30. Com que l’aigua fa agafar gana, a les 
12.30 hi haurà el dinar de paella popular, i a continua-
ció, a les 16h, el Campionat de Truc al Bar Pilar. La tarda 
s’animarà amb l’espectacle de Circ `Filkrusty´, a càrrec 

Actes per a tots els 
gustos a la Festa Major 
de Riudaura
SE CELEBRARÀ ELS DIES 17, 18 I 19 DE SETEMBRE

de ‘Improvistos Krusty Show’. A més a més, al llarg de la 
tarda hi haurà servei de bar i entrepans al centre cívic. 
Per acabar la jornada, hi haurà la nit de rock local a càr-
rec de Mortal Weapon i Roger Usart. 

La missa de festa major a la Parròquia de Santa Maria 
de Riudaura serà l'encarregada d’iniciar els actes del diu-
menge 19 de setembre. El matí també trobarem el con-
cert de veus a cappella del grup Marala. I per acabar, a 
la 13h, tindrà lloc el ball de Gegantons i capgrossos de la 
Txarangdaura. La tarda vindrà plena de teatre al carrer 
amb la companyia Confetti, que presentarà l’espectacle 
`A la Fresca´. Finalment, a les 19.30 hi haurà menjar de 
‘guateque’ a la Plaça del Gambeto, i la nit conclourà amb 
els focs de fi de festa a les 22h.
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A la Vall de Bianya no s'ha fet pràcticament cap esde-
veniment cultural des que va esclatar la pandèmia. El 
Pícnic, una exposició en format de col·loqui al Mas So-
beies, que es va dur a terme a finals de juny en la que 
va ser la seva primera edició, va ser l'única iniciativa 
que s'ha tirat endavant. 

Aquest fet xoca frontalment amb la filosofia i el tarannà 
bianyenc, un poble actiu i emprenedor pel què fa a les 
reunions veïnals i les iniciatives culturals. Un municipi 
pioner en organitzar activitats esportives singulars i de 
referència com la Romànic Extrem, d'un èxit incontes-
table del primer any per què fa a la participació. 

Ara, però, el seu alcalde té molt clar el per què d'aques-
ta frenada en sec, perquè tot i que des del consisto-
ri saben que es podrien organitzar diferents actes de 

"Hem d'estar orgullosos 
de tenir la comarca 
que tenim"
EL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA, SANTI REIXACH, VEU LA COMARCA MÉS 
VIVA QUE MAI, TOT I LES ADVERSITATS

manera adaptada, "a Bianya tot acabava sempre amb 
reunions, xerrades, interacció social i àpats. Els veïns i 
veïnes vivim, alguns, molt allunyats l'un de l'altre per 
l'extens territori que avarca el nostre terme municipal, 
i aprofitàvem la cultura i les festivitats per reunir-nos, 
per fer pinya i estar junts. Ara això no es pot fer i hem 
decidit que si no ho podem fer així, no val la pena. Es-
perarem".

L'alcalde de Bianya i president del Consell Comarcal de 
la Garrotxa recorda, també, que en alguna de les fires 
més destacades que s'organitzen des del poble, "s'han 
fet gestos que demostren que tornaran amb més for-
ça", com en la presentació del cartell de la Fira del Far-
ro. "No hi haurà fira, no podem arriscar-nos, però hi ha 
cartell perquè el certamen és ben viu". Així de contun-
dent es mostrava Reixach el dia de la roda de premsa 
de cancel·lació.

L'alcalde de la Vall de Bianya no s'hauria imaginat mai 
com s'ha acabat desenvolupant aquesta segona legis-
latura al capdavant del consistori. Això sí, té molt clar 
que "la Garrotxa i la seva economia, pel tipus de teixit 
empresarial i la tipologia de producció que s'hi fa, ha 
aguantat els estralls de la pandèmia, i n'hem d'estar 
orgullosos. Ara, hem d'ajudar als sectors més afectats 
i tirar endavant". 
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Tot i així, Nit de Jazz

Si El Pícnic va encetar l'estiu cultural a Bianya, la Nits 
de Jazz el tancaran. I és que aquest concert "l'hem po-
gut mantenir, tot i que hem suprimit el servei de bar, 
el concurs de cocktails i tot el que implicava interacció 
social o restauració", explica l'alcalde, que creu que 
serà una bona manera de posar punt i final al mes 
d'agost amb una pinzellada musical. Serà el dia 27. 

"Cada poble ha tirat endavant el que ha pogut"

Com a president del Consell Comarcal i a partir de les 
reunions amb els alcaldes garrotxins, Santi Reixach ha 
quedat gratament sorprès de l'empenta de molts dels 
batlles i els seus equips a l'hora d'organitzar les Festes 
Majors amb totes les mesures requerides. 

"Han fet el que han pogut i em sembla molt bé. En-
tre l'impuls de les entitats i la voluntat dels equips de 
govern, hem vist actes, concerts i festivals molt i molt 
macos. Tothom ha respectat al màxim el protocol i les 
normatives, i aquest estiu la Garrotxa ha estat ben 
viva". 

El president del Consell espera, en aquesta segona 
part de la legislatura, poder tirar endavant "projectes 

amb els que ens havíem compromès i amb els quals 
hem de complir". Tot i així des del govern comarcal 
han seguit impulsant infraestructures com la via ver-
da en el tram d'Olot a Serinyà.
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Ctra. Sant Joan  de les Abadesses, 38  
OLOT (Girona)
TEL. 972 276 555   -  616 132 025

PIS AL CENTRE D’OLOT 
de 122m2  útils amb 4 habitacions , una suite amb 
bany, vestidor i terrassa, 3 habitacions amb armaris 
encastats, dos banys i un lavabo, cuina, rentador, 
menjador- sala estar amb llar de foc , calefacció , 
una gran terrassa i plaça d’aparcament.

NAUS  des de   388 m2. Diverses opcions de 
superfícies, materials de qualitat , coberta Deck  i 
portes seccionals. 
Molt bona situació.

CASA DE 283 M2  consta de planta semi 
soterrada i planta baixa  destinades a 
magatzem, la planta primera i la segona 
planta són habitatge. OPORTUNITAT

El 15 d'agost es van tancar les inscripcions per a una 
cursa cicloturista reconeguda ja arreu del país. La mar-
xa cicloturista Terra de Remences, rebatejada com a 
Remences Energy Tools, si res no es torça, recorrerà 
les carreteres garrotxines, ripolleses i osonenques el 
proper 12 de setembre. Al voltant de 2.000 persones 
ja s'hi han inscrit. "Treballem cada dia creuant els dits 
perquè no hi hagi una cancel·lació d'última hora". Així 
de rotund es mostra el president del Club Ciclista Bas, 
Toni Fité. En la memòria de tots i totes està el fatídic 
març del 2020, quan els organitzadors es van veure 
obligats a tallar d'arrel la 23a edició de la prova des-
prés d’especulacions, esperes i dubtes. Ara, amb dos 
recorreguts, un de llarg i un de curt com és habitu-
al, de 100 i 175 quilòmetres respectivament, s'espera 
que res no empitjori i es pugui fer la cursa amb totes 
les mesures que s'estipulin des del PROCICAT.

El recorregut no canvia, però sí que ho fa la data. La 
prova, que se celebrava normalment el segon diu-

Retorn i rebateig 
de la Remences
LA REBATEJADA REMENCES ENERGY TOOLS 
RECORRERÀ TRES COMARQUES EL 12 DE SETEMBRE 
AMB UNS 2.000 PARTICIPANTS

menge de maig, es farà enguany el 12 de setembre, 
amb la mítica sortida des de Sant Esteve d'en Bas i 
enfilant cap a Les Preses, Olot, la Vall de Bianya, Caps-
acosta, Ripoll, etc.

Les inscripcions han baixat enguany pels estralls de 
la pandèmia i no s'ha arribat als tradicionals 3.000 ci-
clistes, però el gran gruix dels fidels segueix sent a la 
cicloturista garrotxina, que treballa també en l'orga-
nització de la prova per a nenes i nenes. 

Foto: terraderemences.com Foto: terraderemences.com
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Nova marca

El president del Club Ciclista Bas, Toni Fité, atribueix  
a "la incertesa, el canvi de data i potser també al ne-
guit de la gent" la davallada en el nombre d'inscrits 
d'aquesta edició de la Remences. Tot i que el número 
final d'inscrits és del tot satisfactori tenint en comp-
te els temps que vivim, des de La Remences Energy 
Tools recorden que cada any superaven els 3.000 ins-
crits. "No és un fet que ens hagi passat només a nosal-
tres. D'altres curses amb les quals estem en contacte 
i molts dels clubs organitzadors ens comenten que els 
seus números també van per aquí. La gent potser en-
cara no se sent del tot segura, haurem de ser pacients 
i aguantar". Fité, tot i les circumstàncies, admet que 
"el fet de poder-la fer ja serà un èxit" i creu que al 
Club Ciclista Bas estan "preparats per adaptar-nos a 
qualsevol normativa que exigeixi el PROCICAT, sigui 
quina sigui". 

El president del CC Bas també valora el fet de poder 
tornar a veure la imatge de la sortida a Sant Esteve 
d'en Bas. "En les altres curses que hem anat veient 
s'ha fet la sortida de manera normal, i aquí seria un 
inconvenient haver-la de fer escalonada, perquè els 
voluntaris que ens ajuden a organitzar tot això, un 
cop han acabat en un lloc, van a un altre emplaça-
ment ràpidament per enganxar amb la tornada", ha 
explicat. 

No arribem als 3.000 
de cada any pel cúmul 
de circumstàncies

Foto: terraderemences.com
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Una vegada més, l'esport i Olot aniran de la mà en 
unes Festes del Tura que no serien el mateix sense les 
activitats que barregen amistat, germanor, un xic de 
competitivitat i molta rauxa. 

El 14è partit de Rugby de les Festes enfrontarà al Parc 
Atlètic dels Tossols al Garrotxa-Banyoles femení amb 
el Club Natació Poblenou, en un matx festiu però que 
servirà de preparació a les jugadores de cara a l'inici 
de la propera temporada (Dissabte 14 a les 17.30).

El futbol també hi serà present, com no podia ser 
d'una altra manera, amb activitats per anar a veure 
com a espectadors o d'altres per poder-hi participar. 
Es podrà fer un triangular al barri de Sant Pere Màrtir. 
Per quarta vegada, els tres equips de futbol amateur 
inscrits en competicions federades organitzen una 

L'esport serà un cop més 
un dels protagonistes de 
les Festes del Tura

ES PODRÀ GAUDIR DE FINS A VUIT DISCIPLINES 
REPARTIDES PER TOTA LA CIUTAT

trobada que consisteix a realitzar un seguit de partits 
de 20 minuts de durada (Dissabte a les 18.30). 

Seguint amb el futbol, cal recordar que el cap de set-
mana de Festes la Unió Esportiva Olot inicia una nova 
temporada a Tercera Divisió. Serà en un matx davant 
del Castelldefels (Diumenge a les 18h). 

Un altre dels esports que sempre està present en 
aquestes dates a la ciutat són els escacs. El diumenge, 
a les 17h, es duran a terme les partides simultànies a 
càrrec del Gran Mestre georgià Levan Aronshidze. La 
participació és gratuïta i oberta a tothom. I no serà 
l'únic moment on aquest esport serà protagonista 
perquè el dimecres, a  les 17h al Firal, s'organitza el 
6è Campionat Popular d'Escacs per als jugadors afi-
cionats. 
El matí del diumenge serà un bon moment per als afi-
cionats a la pesca, que podran competir. La concen-
tració serà a les 7h al prat dels Tossols i el concurs 
durarà fins a les 12h. Hi haurà premis per a tots els 
participants i l’entrega es farà a les 13h. També pel 
què fa a la pesca, el dilluns hi haurà la competició ju-
venil a les 9h. 

I els amants del patinatge, així com els admiradors del 
CPA Olot, tindran dues oportunitats per veure el Fes-
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*Faig (Fagus sylvatica) a l’EIN Muntanyes de Rocacorba.       

*Faig (Fagus sylvatica) a l’EIN Muntanyes de Rocacorba

*Faig (Fagus sylvatica) a l’EIN Muntanyes de Rocacorba.       

tival de Festes al Pavelló Municipal d'Esports, amb la 
participació de tots els patinadors i patinadores del 
club i dels grups de Xou, on es gaudirà d’una exhibició 
de talent (Diumenge a les 17h i a les 19.30).

En bàsquet, el Parc Miquel Martí Pol acollirà un 3x3, 
el dilluns a les 17.00, en una competició amistosa en-
tre equips mixtos per lluitar a favor de la igualtat en 
l'esport. 
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FLECA I 
PASTISSERIA
SANT JOAN LES FONTS

Av. Cisteller,2     
Tel. 972 29 09 08

Secretari Moret, 4     
Tel. 972 29 12 12 

BOTIGA
TORTELLÀ

Plaça Mercat, 8 
Tel. 972 68 71 88

La marxa de BTT organitzada pels Desfrenats de Besa-
lú s'ha d'adaptar un any més a la pandèmia. Els partici-
pants podran realitzar individualment la ruta publicada 
a la pàgina web. Enguany, a més a més, podran rebre 
un obsequi i un esmorzar de regal. La novetat d'aquesta 
edició serà que aquells que col·laborin amb una inscrip-
ció simbòlica podran gaudir d'un esmorzar i un obsequi. 
Hi podran participar els caps de setmana a partir del 12 
de setembre fins al 10 d'octubre. El secretari de Desfre-
nats, Joan Bosch ha explicat per què han decidit reeditar 
el format de l’any passat: "Volem garantir totes les me-
sures de seguretat i enguany encara és molt difícil com-
plir-les. Com l'any passat, serà una edició diferent, però 
esperem que la gent s'engresqui de la mateixa manera."

Des de l'organització aposten perquè els participants 
amants de la BTT puguin gaudir d'aquesta ruta, malgrat 
la situació epidemiològica, a través d'un sol circuit adap-
table a diferents nivells i edats. Al llarg de la ruta s'anirà 

La 15a edició de la 
Desfrenada torna a ser 
en format individual

ELS PARTICIPANTS A LA PROVA DE BESALÚ GAUDIRAN 
D’UN ESMORZAR I UN OBSEQUI

indicant on es pot reduir la marxa o fer un circuit alter-
natiu. Es tracta d'una ruta amb paratges molt diversos 
i camins tècnics perquè els aficionats de la BTT puguin 
descobrir noves rutes i, sobretot, passar una bona es-
tona.

Joan Bosch, secretari de Desfrenats

Volem garantir totes les mesures de se-
guretat i enguany encara és molt difícil 
complir-les. Com l'any passat, serà una 

edició diferent, però esperem que la 
gent s'engresqui de la mateixa manera.
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Tots els actes tenen cabuda per les Festes del Tura i, com 
no podia ser d’una altra manera, l’esport també és pre-
sent durant la festa major de la capital garrotxina. Hi ha 
concursos populars, competicions... i entre tots aquests 
actes hi ha una cita pràcticament obligada i amb força his-
tòria: la cursa d’orientació Orientura.

Després del parèntesi de l’any passat, quan la pandèmia 
va obligar a suspendre pràcticament la totalitat d’actes de 
Festes del Tura, enguany torna una nova edició d’aques-
ta prova esportiva organitzada per l’Agrupament Escolta 
i Guia Nostra Dona del Tura d’Olot i l’Associació Esporti-
va Gastant Keks. Arriba amb novetats destacades, però 
sempre amb el mateix objectiu: passar una bona estona 
sol, en colla o en família. 

Enguany es desplaça al Morrot
Tradicionalment l’Orientura es duia a terme al sector de 
les Fonts de Sant Roc. Aquest any, però, es desplaça a 
l’altre extrem d’Olot, al Parc Simon, al Morrot. La prova 
transcorrerà pels voltants d’aquest indret, a la falda del 
Volcà Montsacopa. L’Orientura tindrà lloc el dilluns 6 de 
setembre  a 2/4 de 10 del matí. Uns minuts abans es farà 
l’explicació sobre el funcionament de la cursa i s’allargarà 
fins a les 12 del migdia.

Modalitat rogaine
Enguany la prova no es disputarà en modalitat esprint i 
amb circuits, sinó que es durà a terme en modalitat ro-
gaine, a través d’un itinerari lliure i de fites. L’Orientura és 
una prova pensada per fer individualment o en grups i és 
oberta i apta per a tothom, no té gran dificultat.
El que no hi serà enguany, però, és l’avituallament i es-
morzar per als participants, a causa de les restriccions per 
la pandèmia. Les inscripcions es poden fer a través de la 
pàgina web de Gastant Keks (gastantkeks.cat).

Torna l’Orientura amb 
canvi d’emplaçament

L’AEIG NOSTRA DONA DEL TURA I GASTANT KEKS 
PORTARAN, UN ANY MÉS, LA TRADICIONAL CURSA 
D’ORIENTACIÓ DE FESTES DEL TURA



2 i 3 d'octubre
 

AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN LES FONTS

A Amb el suport de:
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DISSABTE 4 DE SETEMBRE

17.30 
Ball dels Gegants. 
Plaça Major

17.30 
14è Torneig de Rugby de 
Festes del Tura. 
Parc Atlètic Tossols

18.30
IV Torneig Triangular de futbol 
amateur Festes del Tura. 
Camp de futbol del Sant Pere 
Màrtir

19.00 
Ball dels Gegants. 
Plaça Major

19.45 
Repic de campanes de Festa 
Major. 
Església de Sant Esteve

20.00 
Cant de la Salve i Ofrena floral. 
Santuari del Tura

21.00 
Pregó. 
Balcó de l’Ajuntament 

22.00 
Concert. Marcel i Júlia. 
Parc Nou

22.00 
Concert. Magical 
Mistery Grup. 
Plaça de braus

DIUMENGE 5 DE SETEMBRE

08.00 
Missa. Santuari del Tura

08.00 
Concurs de pesca 
Festes del Tura. 
Prat dels Tossols

10.30 
Ball dels Gegants. 
Plaça Major

11.30. 
Concert. Ambauka. 
Parc Nou

PROGRAMA DE LES 
FESTES DEL TURA 2021
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12.00 
Ball dels Gegants. 
Plaça Major

16.30 
The Sey Sisters. Parc Nou

17.00 
Simultànies d’escacs. Firal

17.00 
Festival de patinatge. 
Pavelló Municipal d’Esports

18.00 
1r partit de lliga de la 3RFEF. 
Estadi Municipal d’Olot

18.00 
Concert d’havaneres.
Els Cremats. 
Plaça Major

18.00 
Concert. 
El Pony Pisador. 
Plaça de braus

18.30 
Rosari i missa. 
Santuari del Tura

19.30 
Festival de patinatge. 
Pavelló Municipal d’Esports
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DIUMENGE 5 DE SETEMBRE

20.30 
Concert. Dani Nel·lo. 
Parc Nou

22.00 
Jazzwoman. 
Plaça de braus

DILLUNS 6 DE SETEMBRE

09.00 
Concurs de pesca juvenil. 
Prat dels Tossols

09.30 
Orientura. 
Pavelló Municipal d’Esports

12.00 
Concert. Xiula. 
Parc Nou

16.30 
Concert. Marc Parrot. 
Parc Nou

17.00 
3x3 per la igualtat. 
Parc Miquel Martí i Pol

17.00 
Concerts de blues. The Rusties 
Blues Band i A Contra Blues. 
Plaça de braus

18.30 
Rosari i missa. 
Santuari del Tura

20.30 
Concert. El Diluvi. 
Parc Nou

22.00 
Concert. Momi Maiga. 
Plaça de braus

DIMARTS 7 DE SETEMBRE

11.30 
Concert. Lali BeGood. 
Plaça de braus

12.00 
Concert. La Principal de la Bisbal. 
Parc Nou

16.30 
Concert. La Principal de la Bisbal. 
Parc Nou

17.00
 6è Campionat Popular 
d’Escacs de Festes del Tura.
Firal
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17.00 
Concerts. Agnès Algueró i 
Jessica Mellado. 
Plaça de braus

18.30 
Rosari i missa. 
Santuari del Tura

20.00 
Seguici popular. 
Plaça Major

21.00 
Seguici popular. 
Plaça Major

22.00 
Concert. Paula Grande i 
Anna Ferrer. 
Plaça de braus

22.30 
Concert. Suu. 
Parc Nou

DIMECRES 8 DE SETEMBRE

09.00 
Missa. 
Església de Sant Esteve
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DIMECRES 8 DE SETEMBRE

11.00 
Missa solemne concelebrada. 
Església de Sant Esteve

10.30 
Ball dels Gegants. 
Plaça Major

12.00 
Ball dels Gegants. 
Plaça Major

13.00 
Tocada de campanes. 
Església de Sant Esteve

17.00 
Tornaboda. 
Fonts de Sant Roc

17.00
VII Campionat Mundial 
de Pedra, paper i tisora. 
Plaça del Mig

18.00 
Concert. El Pot Petit. 
Parc Nou

19.00 
Actuació castellera de Els Xerrics 
i balls del Porc i el Xai i d’en Clam 
acompanyant la presentació del nou 
gegant del Faràndula Ràcing Team. 
Plaça  Major

20.00 
Ball Pla d’Olot. 
Firal

20.15 
Interpretació de la sardana Adeu, 
vila d’Olot. 
Firal

21.00 
Espectacle pirotècnic.
Puig del Roser

21.30 
Ball de les espelmes. 
Plaça Major



www.moblesbrugada.com
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DIMECRES 8 DE SETEMBRE 

23.00 
Ball de les espelmes. 
Plaça Major

ACTIVITATS PARAL·LELES

Exposicions

DEL 5 AL 12 DE SETEMBRE

‘La Faràndula d’Olot’. 
Pati de l’Hospici

DEL 4 DE SETEMBRE 
AL 9 DE GENER

‘A land is a land is a 
land is a land’. 
Sala Oberta 2 del Museu 
de la Garrotxa

Activitats complementàries 
a l’exposició

DISSABTE 9 D’OCTUBRE

10.00 
Refugi o trinxera. Nucli urbà

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE

18.00 
Trajectòries. Museu de la 
Garrotxa



9:41

La Garrotxa a 
la butxaca



PER UNES
FESTES DE LA MARE DE DÉU DEL TURA 
SANES, NETES I QUE DEIXIN BONA BOCA 

US DESITJA UNA
BONA FESTA MAJOR

L’EQUIP DE LA


