l’estiu a la Garrotxa
L’ESTIU A LA GARROTXA
L’estiu del 2022 a la comarca es viurà a
ritme de festivals. Cada municipi té
preparada una oferta musical diferenciada de la resta, però no només això. A
la Garrotxa hi ha lloc per a totes les arts,
que es viuran sobretot a l’aire lliure.
Dansa, il·lusionisme, circ, fotograﬁa,
exposicions... El calendari estiuenc és
farcit d’activitats, potser més que mai.
VIU la Garrotxa torna a ser la guia
imprescindible per no perdre cap
oportunitat.

Núm. 18

gratuït

V
VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ÍNDEX

06
08

La Cua del Drac d'Olot

24

Cicle de Música als Masos

38

Estiu a Sant Jaume de Lliercai
Castellfollit de la Roca

10
11

Els Premis Garrotxí de l'Any

26
27

Festival Castell de Santa Pau

40

Festival Pesca l'Estiu
de Sant Feliu de Pallerols

12

Visites guiades de
l'Oficina de Turisme d'Olot

28

Programació d'estiu
a Argelaguer

42

Activitats d'estiu
a la Vall de Bianya

14
a
17

Festival Planestiueja't

30

Les Preses a la Fresca

44

Mostra 'Fem l'art,
no la guerra'

18

Harmonia Festival
a les Planes d'Hostoles

32

Activitats d'estiu
a la Vall d'en Bas

46
47

Biennal Olot Fotografia

20

Festival Miquelet a
Sant Joan les Fonts

34

Nits de Circ a Besalú

48

Festival Ésdansa
de les Preses

22
23

Festival Vallviva
a la Vall d'en Bas

36

Estiu a Riudaura

50

Agenda d'actes

ESPECIALISTES

EN

C U R AT S

BON

V

Estiu 2022

4

PERNILS

LLONGANISSES

FUETS

ESTIU

XORIÇOS

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
EDITORIAL

UN ESTIU A RITME DE FESTIVAL
Una de les poques coses bones que ha deixat la pandèmia del coronavirus és la revalorització de la cultura
a l’aire lliure. Ha estat la manera més segura de passar
els darrers estius i continua sent una de les més divertides, sobretot si la música plana en l’ambient. Els
ajuntaments i les entitats continuen esforçant-se per
presentar una programació estiuenca a l’alçada dels
seus veïns, i en la majoria de casos no defraudaran.
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estrictament prohibida.
Tots els drets reservats.

30 anys cuidant
la teva
Empresa

D’aquesta manera, l’estiu del 2022 a la Garrotxa es
viurà a ritme de festivals. Cada municipi té preparada
la seva oferta musical, diferenciada de la resta. El resultat és una programació per a tots els gustos. Cada
garrotxí o garrotxina veurà el seu estil representat en
una o altra població, i defensat per primeres espases.
A l’escenari del Festival Vallviva de la Vall d’en Bas hi
pujaran Rosario, Sergio Dalma o Stay Homas. Als del
Planestiueja’t, ho faran Manu Guix o Elena Gadel. A
l’altra banda de la Vall d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols també ha transformat la programació Pesca
l’Estiu en un festival on hi haurà música però també
il·lusionisme, amb el Mag Lari. A Riudaura, preparen
els balcons per a les cançons d’arrel tradicional, amb
el D’aquí estant veig una estrella, i els amants de la
música clàssica tenen un cicle on podran recórrer fins
a cinc municipis diferents, en el Música als Masos. Els
estils híbrids també els trobaran cada diumenge al
Parc Nou d’Olot. I a Sant Joan les Fonts s’estrena un
nou festival, el Miquelet.
Qui no escolti la música o la interpreti, la ballarà. A
l’horitzó de l’estiu espera l’Ésdansa’t de les Preses.
Mentrestant, qui prefereixi altres arts escèniques té
dos grans exponents de circ tant a Besalú com a la
Plaça de Braus d’Olot, cada dimecres a la tarda. Fora
dels escenaris, enguany la capital de la Garrotxa torna
a acollir la Biennal de Fotografia. Aquesta revista també ha tingut en compte les arts plàstiques, i ha reservat lloc per explicar l’última col·lectiva de l’Àmbit Espai
d'Art. El calendari estiuenc és farcit d’activitats, potser
més que mai, i VIU la Garrotxa torna a ser una guia
imprescindible per no perdre cap oportunitat.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
LA CUA DEL DRAC D'OLOT

L’estiu a Olot és
la Cua de Drac
COM CADA ESTIU, ARRIBEN A LA CAPITAL DE LA
GARROTXA MÚLTIPLES ACTIVITATS CULTURALS I,
ENTRE ELLES, LA MÚSICA AL PARC

L’Ajuntament i diferents entitats i empreses participen
en totes les activitats de La Cua de Drac fent de l’estiu
una festa. Les que s’hi ofereixen en son moltes i molt
variades; van de la gastronomia a l’esport, passant per
mercats o botigues al carrer, activitats culturals o comercials, visites guiades tant a museus com a exteriors,
castellers, balls tradicionals, màgia, circ... Es duen en terme tant en interiors com en espais exteriors. Totes elles
van destinades a un públic molt ampli, tant el local, que
redescobreix i reviu experiències, com el visitant, qui pot
aprendre mil i una coses a la comarca.

Sambach

Aquest any, el cicle de la Música al Parc promogut per
Olot Cultura es durà a terme cada diumenge a dos
quarts de set de la tarda, del 17 de juliol al 28 d’agost al
Parc Nou, fent un total de set concerts. Com sempre, es
duran a terme petites actuacions a la fresca de manera
gratuïta però aquest cop s’haurà de sol·licitar l’accés a
través d’Internet i descarregar-se l’entrada, ja que així es
podrà tenir un control d’aforament.
Estrenarà l’escenari el quartet de Berta Sala, barrejant
ritmes mediterranis i llatins. El següent serà la banda
Sambach, fusionant aspectes musicals d’arreu d’Europa,
creant així el seu propi estil. Brartia tocarà el següent
diumenge, unint dos universos musicals, els països balcànics i el jazz manouche (jazz que sorgeix amb els gitanos francesos). El quintet Five Chickpeas tocarà el 7
d’agost també apostant pel jazz, però remetent-nos als
grans d’aquest estil. Els seguirà Alba Carmona, qui cantarà acompanyada d’una guitarra flamenca. El següent
serà Daniel Cros amb tot un seguit de cançons profundes, com en l’últim concert, en què tocarà Tracy Sirés.
Podrem sentir peces molt emocionals i interiors que al
final es traspassen a l’exterior a través de cada identifi-

Bratia

cació o reflex que hom hi pot veure. Van de la música
clàssica a les hibridacions que semblen més impossibles
o estranyes.
El Parc Nou d’Olot sempre ha acollit la Música al Parc
fins a convertir-ho en una tradició. Aquest entorn idíl·lic
completa l’experiència estètica i fa possible viure-la
acompanyat de familiars, amics, parella o sol. Qui no
sàpiga què fer els diumenges d’estiu, pot anar a la fresca
del Parc Nou, on hi trobarà un ambient alegre i festiu i
gent de totes les edats.
Cuidem tots els detalls
del teu gran dia
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
LA CUA DEL DRAC D'OLOT

Foto: Josep Torrent

El Circ a la plaça, un any
més a la Plaça de Braus
LES COMPANYIES QUE PARTICIPEN EN EL CARTELL
TORNARAN A SORPRENDRE A GRANS I PETITS

Dins la programació de la Cua de Drac, fa molts anys que
es va adoptar el circ com a un espectacle més per dur a
terme aquests dies de festivitat estiuenca. La iniciativa
del Circ a la Plaça va veure la llum per primera vegada
al 2011 sota el nom Circ a les Places, ja que es feia a diferents places de la ciutat d’Olot. Es va iniciar per tal de
dur a terme un pla de dinamització de barris, i es podia
veure els dimecres de juliol, com avui dia. L’hora d’inici
aquest any és a dos quarts de vuit de la tarda.
La Plaça de Braus d’Olot esdevé un equipament adient
per a funcions d’aquest tipus on es necessita una gran
quantitat d’espai. Hi trobarem sessions de malabars,
piruetes, trapezi, humor, equilibris... combinades entre
elles i també amb música i altres elements de les arts
escèniques.
El públic normalment és infantil, però aquests espectacles no son pensats només per a nens o nenes, sinó que
son per a tots els públics. Tothom pot arribar a quedar
bocabadat de les habilitats d’aquests tipus d’artistes.
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Aquest any obre el cicle del Circ a la Plaça el Col·lectiu
TQM el 6 de juliol, amb l’espectacle Volov, representant
un vaixell en constant moviment que planeja per diferents paisatges. Els seus grumets volen descobrir móns
i espais diferents. És una coproducció de Circada Sevilla
i compta amb l’actuació de set intèrprets.
El següent dimecres, 13 de juliol, es representarà Entre
Nous, de la companyia Entre Nous Cirque. Amb una música de fons i uns pocs instruments, cinc artistes interactuen tot exterioritzant les seves vivències i interactuant
amb el públic.
Per últim, la companyia Flying Pikmis representarà Endangered, un espectacle que consciencia sobre l’especisme, el racisme, la natura i les llengües en perill d’extinció. Els cinc intèrprets parlen també sobre la llibertat
i la vulnerabilitat davant les ànsies de trobar respostes
científiques i calculables de la vida.

Fer servir el català
no canvia la sentència.

En els últims anys, l’ús del català en l’àmbit de
la justícia s’ha reduït de manera dràstica.
Tothom qui participi en un judici té dret a fer
servir el català i que aquest dret sigui respectat.

Tots en som
responsables

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ELS PREMIS GARROTXÍ DE L'ANY

Emocions a flor de pell
als XVI Premis Garrotxí
de l’Any

de l’Any, però va agrair el reconeixement a través d’un
vídeo. Núria Payola no va oblidar-se de la seva entrenadora i mentora, Gemma Carnero –“Totes les medalles
i victòries que he aconseguit també són cosa seva”, va
dir- ni de la seva família –“He tingut molta sort perquè
sempre m’ha donat suport”-.

LA NEDADORA NÚRIA PAYOLA VA SER ELEGIDA
GARROTXÍNA DE L’ANY EN UNA EDICIÓ QUE VA
RECUPERAR EL SEU FORMAT HABITUAL

La joventut s’havia imposat entre els finalistes del Premi
Garrotxí de l’Any 2021, sorgits entre els candidats proposats per la ciutadania el passat mes de maig. A la terna es trobaven el cantautor Pol Ferrés i els esportistes
Martí Vayreda i Núria Payola. Cap d’ells no arriba als 25
anys d’edat. Finalment, la guanyadora va ser la nedadora de socorrisme i salvament esportiu. La coincidència
va fer que la Garrotxina de l’Any fos jove i la Jove Promesa també fos un nedador: Mahamadou Dambelleh, un
exemple de superació per a tots els esportistes i joves
garrotxins. Tant l’organització del Centre d’Iniciatives
Turístiques d’Olot com els premiats escollits van fomentar un acte d’alta sensibilitat on les emocions van estar
a flor de pell. També hi va haver lloc per reconèixer la
comunitat ucraïnesa amb un ram de flors que el CIT va
entregar als representants de la comunitat que viuen a
la comarca.

Premi Jove Promesa
Mahamadou Dambelleh
Les marques i medalles aconseguides en natació adaptada absoluta pel garrotxí Mahamadou Dambelleh, quan
encara no es trobava en aquesta categoria per edat, van
fomentar el premi. En el seu discurs, el jove també va
tenir emotives paraules per al seu entrenador, el president del Club Natació Castellfollit, Pere Vilà, i per a la
seva mare. De moment, el seu palmarès al 2022 supera
al del 2021, pel qual ha rebut el guardó. La promesa,
doncs, va per bon camí a l’hora de consolidar-se.

Premi Garrotxina de l’Any
Núria Payola
L’avalen els seus triomfs, rècords i millors marques
anuals aconseguits l’any passat. El 2021, va proclamar-se
campiona d’Europa de 200 metres obstacles, va obtenir
tres medalles d’or, una de plata, un nou rècord d’Espanya i una millor marca personal al campionat estatal
absolut. Finalment, al IX Open d’Espanya de Primavera
va aconseguir un nou rècord d’Europa, una millor marca mundial de l’any i un nou rècord estatal en els 200
súper socorrista. Els compromisos competitius no van
permetre a l’esportista ser divendres a la Nit del Garrotxí
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Premi Trajectòria Personal
Joan Mercader
El Premi a la Trajectòria Personal va ser per a Joan Mercader, un dels grans poetes catalans contemporanis,
injustament reconegut al país però amb una llarga carrera que inclou premis als Jocs Florals de Tardor i una
ingent activitat social i cultural quan va tornar a viure a

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ELS PREMIS GARROTXÍ DE L'ANY

la Garrotxa. En el seu discurs, Joan Mercader va reivindicar la llengua catalana. “Gràcies a molt llegir i a molt
esforçar-me, domino completament la nostra estimada
llengua catalana, que ara està tant amenaçada. Si us
plau, jo pregaria a tothom que no deixi mai de parlar la
nostra llengua”, va expressar en rebre el reconeixement.
Millor Iniciativa Promocional
Club Hoquei Olot
El premi a la Millor Iniciativa Promocional va recaure
també en el món de l’esport, en aquest cas, el Club Hoquei Olot, per l’ascens a la lliga OK Plata i la massa social
i esportiva aconseguides darrerament. Actualment al
club s’hi compten equips de totes les edats, tant masculins com femenins.
Millor Iniciativa Enpresarial
OTC Engineering

Millor Iniciativa Social
Fundació Impulsa Garrotxa

L’olotina OTC Engineering va ser la guardonada amb el
Premi de Millor Iniciativa Empresarial per les seves solucions tecnològiques i de dades per a la mobilitat i l’optometria, així com la seva implantació comercial a l’orient,
a països com el Japó i l’Índia. Durant el seu discurs, el
CEO de l’empresa, Lluís Olivet, va acusar la fugida de
talent: “Tenim seu a Barcelona a causa de la manca de
talent que tenim a la Garrotxa. Tant de bo molta gent hi
tornès després d’estudiar a fora”.

El premi a la Millor Iniciativa Social va ser per a la Fundació Impulsa a la Garrotxa, que reenganxa joves a la
Formació Professional. El seu ambaixador, Jordi Rabat,
va emocionar-se en recordar un altre emprenedor que
també hi va tenir molt a veure, Pere Bahí, i va defensar
l’FP. “Tothom vol tenir un fill que sigui metge o enginyer
i al cap dels anys ens trobem que les empreses demandem gent amb professions especialitzades”, va dir Rabat
durant el seu discurs.

BOTIGA
TORTELLÀ
Plaça Mercat, 8
Tel. 972 68 71 88

FLECA I
PASTISSERIA
SANT JOAN LES FONTS
Av. Cisteller,2
Tel. 972 29 09 08
Secretari Moret, 4
Tel. 972 29 12 12
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
VISITES GUIADES DE L'OFICINA DE TURISME D'OLOT

L’Oficina de Turisme
d’Olot, un far enmig de
la ciutat
L’EQUIPAMENT OFEREIX VISITES GUIADES INCLOSES
A LA PROGRAMACIÓ DE LA CUA DEL DRAC PER TAL
DE DESCOBRIR INDRETS ÚNICS

La visita a una nova ciutat sempre és més enriquidora si
ens l’expliquen. A vegades són els propis habitants qui se
sorprendrien del que no saben sobre indrets que trepitgen tot sovint. Per posar llum a la foscor, l’Oficina de Turisme d’Olot ofereix una programació de visites guiades i
complementàries dins la programació de la Cua del Drac
que no deixarà indiferent a ningú. A més, totes solen acabar amb un refrigeri per despertar tots els sentits. Quatre
són els espais que es poden descobrir o redescobrir si es
consulta l’agenda d’olot.cat.
Ben bé d’Olot
Recomanat com a ‘first tour’ per la ciutat, la visita guiada
‘D.O. 100% olotina’ permet descobrir la capital de la Garrotxa a través del seu producte fresc, el seu comerç o la
seva arquitectura. El recorregut fa la primera parada a la
Plaça Mercat, un lloc imprescindible per conèixer qualsevol població. Posteriorment, pel Nucli Antic, l’activitat segueix descobrint productes nostrats, com la xocolata del
pastisser Jordi Ferrer, les espardenyes centenàries de Can
Baldiret o l’agrobotiga Can Morera, ubicada a la Casa Pujador, un genial exemple del modernisme olotí.
Ioga al Montsacopa
Heu fet mai ioga al cràter d’un volcà? La depressió feta
prat del Montsacopa és un dels llocs on es pot relaxar cos
i esperit amb l’activitat proposada des de l’Oficina de Turisme d’Olot. Practicar el ioga en un lloc tan tel·lúric com
aquest pot resultar una experiència gairebé religiosa.
Bo també a les tardes
Cada racó del Montsacopa és ple d’històries. Amb l’ajuda
d’un guia, el volcà ens pot parlar, de la seva església, de
les torres de guaita, del seu cràter, les grederes i les seves
vistes. Què ens diuen? A la visita guiada des de l’Oficina
Turística d’Olot es permet tocar els diferents tipus de roca
volcànica. Al final de l’activitat, els visitants poden quedar-se al Restaurant El Fortí o baixar amb la guia fins al
centre del Nucli Antic.
El modernisme d’Olot mai no defrauda
Olot acull algunes de les façanes modernistes més icòniques de les comarques de Girona. L’itinerari modernista
de l’Oficina de Turisme d’Olot en descobreix fins a sis: la
casa Gassiot al carrer Sant Rafael, la Solà Morales al Firal,
la Gaietà Vila a la plaça Rector Ferrer, Can Ferrer a la plaça
Móra, la Casa Ecubós al carrer Major i Can Pujador a la
plaça del Conill. D’exponents d’escultura modernista també n’hi ha, a Olot, representats en la figura de Miquel Blay
i en la seva obra, que es pot veure a l’aire lliure i també en
aquesta visita guiada.
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Viu l’estiu amb Consum

Junts és
cooperativa

Troba tot el que necessites al teu supermercat
del c/ Mossèn Jacint Verdaguer, s/n, Olot.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL PLANESTIUEJA'T

La música no para al
Planestiueja’t
LES PLANES D’HOSTOLES ACULL LA 6A EDICIÓ DEL
FESTIVAL PLANESTIUEJA’T, QUE NO FINALITZARÀ
FINS AL 6 D’AGOST

Encara s’és a temps de gaudir de les últimes actuacions del Festival Planestiueja’t. El Regidor de Cultura
de les Planes d’Hostoles, Joan Soler, ja va assegurar
que aquest 2022 s’hi esperaven canvis de format per
tal de donar una imatge potent i inoblidable a qui
s’animés a posar-hi els peus. També va assegurar que
la variació d’estils musicals que hi esclaten hi seguiria
essent per tal que cada persona hi pogués trobar almenys un ambient ideal per moure’s o embadalir-se.
Al llarg de la primera quinzena de juliol s’hi han pogut
sentir artistes com la Gisela, l’Orquestra Di-versiones
o Xiula. Les tres van tocar a la Festa Familiar solidària
que va durar tot el dissabte 2 de juliol, i on al llarg
del dia s’hi trobaven diverses activitats supervisades
per monitors, com un circuit-aventura, pinta-cares,
un gran tobogan o un trenet amb vies, entre d’altres.
L’endemà, la companyia GIO Symphonia va dur a terme l’espectacle e-STRINGS, tota una exclusiva, ja que
van escollir el Planestiueja’t per fer-ne la pre-estrena. El quintet de corda electrònica, acompanyats per
una bateria i teclats (també elèctrics), ja havia actuat
als principals teatres, auditoris i festivals del país. A
les Planes van interpretar a autors com Händel, Lady
Gaga, Bon Jovi, Beethoven, Nirvana o David Gueta.
Manu Guix & The Veterans van tocar el diumenge següent. El cantautor català anava acompanyat d’una
banda formada per cinc dels millors músics del país,
que van mesclar pop, soul i jazz amb textures electròniques.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL PLANESTIUEJA'T

El dissabte 16 de juliol, a l’àrea de pícnic La parada
del Jonquer, Joan Dausà presentarà el seu nou CD, ‘Ho
Tenim Tot’, després de tres anys de silenci discogràfic.
A la passada gira ja va accedir als grans festivals i escenaris del país exhaurint les localitats en gairebé tots.
El preu de l’entrada és de 25 euros.
L’endemà, diumenge 17, la cantant i actriu Elena Gadel
deleitarà el públic amb la seva portentosa veu, acompanyada de Marta Robles, líder de Las Migas i una de
les guitarristes de flamenc amb més renom en l’actualitat. Presentaran ‘Les dones de la meva vida’ als Jardins
Mas Vedruna. El projecte va néixer a la sala de con-

certs barcelonina Luz de Gas amb el cicle ‘Som aquí’,
on la protagonista va ser la lluita contra la violència
masclista. Ara, Gadel i Robles obren a la resta de públic
el seu projecte, amb l’objectiu necessari d’agrair a les
moltes dones que han obert camí en la lluita contra
la discriminació i desigualtat de gènere o sexual, sense les quals la figura de la dona avui encara caminaria
per terrenys més foscos. Dones com la Maria Mercè
Marçal, Maria del Mar Bonet o Marina Rossell seran
figures clau de l’actuació. El preu és de 15 euros
El ritme del dissabte 23 de juliol serà totalment diferent. A la Plaça Nova, ABBA The New Experience oferirà
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el seu espectacle escènic i musical. El quartet original
suec va guanyar-se una gran fama a nivell mundial i la
seva música va ser fonamental per crear el so i l’estil
dels anys 70 i 80. Avui és poca la gent que no coneix
cap de les seves cançons, per això aquest tribut té com
a objectiu (i la veritat és que ho aconsegueix) plasmar
la qualitat i la màgia del grup, amb una experiència homenatjadora única que recrea l’ambient propi del grup
ABBA. L’espectacle, que s’ha portat a escenaris com al
Palau de la Música Catalana o al Festival de Pedralbes,
ja fa sis anys que es duu a terme, i a les Planes d’Hostoles s’oferirà de manera gratuïta.
El dissabte següent, 30 de juliol, a La parada del Jonquer hi tindrà lloc el festival familiar Harmonia, on s’hi
combinarà música i espectacles de clown. Durarà tot
el dia i el preu oscil·la entre la gratuïtat i els 30 euros.
Després de fer una pausa d’una setmana, el festival
torna per acabar el dissabte 6 d’agost amb el concert
de clausura de Marc Timón. A la Torre dels Til·lers, el

compositor, director d’orquestra i pianista oferirà un
show on s’hi trobaran peces de personatges com John
Williams, Hans Zimmer, Stevie Wonder, David Getta,
Alan Menken o de grups com Coldplay. Cançons fortes i punyents interpretades per un autor que ha tocat
en escenaris com el Palau de la Música Catalana i que
ha composat per a pel·lícules, programes de televisió,
documentals i orquestres èpiques, amb estils originals com el minimalisme electrònic. Aquest primer cap
de setmana de juliol presentarà el seu àlbum de pop
eclèctic ‘Amàlia’. S’hi trobaran lletres en català, castellà,
anglès i francès. S’hi podran escoltar 16 temes plens
de surrealisme per només 10 euros.
A l’abast de tothom
Des del desembre de 2021 les entrades estan disponibles al web del festival (www.planestiuejat.cat), on
també s’hi pot trobar informació dels escenaris i de
cadascun dels seus concerts. L’organització destina els
seus beneficis a la Fundació Albert Bosch, qui promou
la investigació i recerca en medicina.

SAKE YUKI
BUFFET LLIURE SUSHI FUSIÓN ASIA
O B E R T D E D I MA R T S A D I U M E N G E
Vine a tastar el millor sushi de la Garrotxa

SERVEI A DOMICILI
654 75 18 02
V
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Pou del Glaç, 6 · Olot (al costat d’Olot TV)

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL PLANESTIUEJA'T

Amb el Planestiueja’t, cada cap de setmana s’hi pot
trobar un o dos concerts ben diversos, on la cultura
i la natura s’uneixen per formar una atmosfera única.
Aquest any s’ha apostat per tornar als espais petits (a
banda d’allà on s’hi preveu un gran volum de públic, ja
que altres anys alguns concerts van agrupar a un miler
de persones) per no usar la pista poliesportiva que va
ser l’escenari de pràcticament totes les actuacions de
l’edició del 2021. Per a aquesta sisena edició es recu-

peren els espais que donaven un valor afegit al festival
però que per culpa de la pandèmia no es van poder
ocupar l’any passat.
El número d’espectacles es manté i al llarg de juliol s’hi
trobaran concerts per a tots els públics, una festa familiar i un festival molt potent. Amb aquesta edició, el
Planestiueja’t es consolida dins el panorama musical i
cultural de l’estiu a Catalunya.

Un centre adaptat
a les noves necessitats
de la gent gran

residència


Atenció centrada en la persona
Unitats de convivència
Amplis espais, comfortables
Instal·lacions modernes i lluminoses
Places públiques i privades
Centre acreditat per:

+1

any 6
s

al

eu

t

C/ Pintor Galwey, 1 OLOT ( Plaça Clarà)
T. 972 26 05 40
www.latardor.com

c o st at

Segueix les activitats a
@latardorolot
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
HARMONIA FESTIVAL A LES PLANES D'HOSTOLES

El Festival Harmonia:
solidaritat, comunicació,
lleure i inclusió
EL PLANESTIUEJA’T OFEREIX UN FESTIVAL FAMILIAR
I DIVERS QUE COMBINA MÚSICA, CLOWNS, TALLERS,
JOCS I GASTRONOMIA

El dissabte 30 de juliol tindrà lloc a l’àrea de pícnic La parada del Jonquer el Festival familiar Harmonia, que obrirà les
seves portes a les 11 del dematí i finalitzarà a les 11 de la
nit. Amb el creixement i la consolidació del nom i la fama
del Planestiueja’t, i amb la col·laboració d’Èxits (creadors i
productors del festival Clownia), s’ha decidit que les Planes
d’Hostoles és un lloc idíl·lic per iniciar l’aventura d’un festival musical, interactiu i d’espectacles.
Pel que fa a la música, Harmonia no se n’està de res i presentarà a grups com Els Catarres, Buhos, Suu, Koers, Arribar i Ploure, i Viva o Samba. Els espectacles de clown els
duran a terme Brucaa’ Circus, Ricky el professor de tennis i
La Churry, que presentarà el seu nou espectacle. Els tallers
que s’oferiran en seran molts i la seva variació inclourà a
tot tipus de participants. Seran tallers de circ, de pintura,
de ceràmica, d’atrapa-somnis... També hi haurà tallers
amb grans instal·lacions, com el Petits Somnis o el Van
de Bòlit (amb jocs de construcció, material psicomotriu i
sonor brindaran una experimentació sensorial). L’espai

972 265 350
registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 6070
Col·legis
i associació
d’agents
immobiliaris

www.finques-marti.com
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FINCA RÚSTICA A LA VALL D'EN BAS
55 has. de terreny de les quals 42 has. són
de bosc i 36 quartes de terreny de conreu
de primera qualitat. Casa gran, coberts i
nau de 300m2.
Preu - 495.000 €

de moviment Tangram oferirà una instal·lació destinada
a infants d’entre 1 i 3 anys que permetrà explorar el cos,
l’entorn i els materials que el conformen. Fins i tot hi haurà
servei de biblioteca (Biblioharmonia, organitzada per l’editorial Nanit) i El Racó de la Milú, que ofereix a col·lectius
amb necessitats especials l’acompanyament terapèutic de
gossos. Alhora, s’hi trobaran altres espectacles, com el de
la Xaranga Damm-er i Orkestrònia (recorregut per instruments musicals de creació pròpia).
La venda d’entrades es fa a través del web www.harmoniafestival.cat o del Planestiueja’t, i el preu va dels 30 euros a la gratuïtat. Els menors de 16 anys hauran d’assistir
acompanyats del tutor legal, adjuntan
t el document que es pot descarregar al mateix web.
Serà un espai apte per persones amb mobilitat reduïda
i es permetrà l’acampada o l’accés amb campers. Veiem
doncs, com Harmonia presenta un lloc d’inclusió i acceptació, on es conviurà amb diversitat de manera lliure i interactiva, i on l’aprenentatge mutu serà clau per l’ambient
obert i familiar que s’hi ofereix.

OPORTUNITAT
CASA A MONTAGUT DE PLANTA I PIS- CANTONERA
Amb una parcel.la de 350m2. situada en una zona molt tranquil.la i
amb bones vistes. Casa gran de 235m2. en perfecte estat i amb bons
acabats, 2 garatges amb capacitat per 3 cotxes, 4 dormitoris, 2 banys.
Preu - 260.000 €

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL MIQUELET A SANT JOAN LES FONTS

Un juliol musical
amb el Miquelet Summer
SANT JOAN LES FONTS PRESENTA UN MES DE
CONCERTS A LA FRESCA OBERT A TOTHOM

Aquest estiu Sant Joan les Fonts ha preparat un seguit de
concerts a la fresca que es podran gaudir cada divendres
de juliol al Prat de Can Miquelet, una zona verda situada
just darrere la Plaça Major del poble.
L’Ajuntament, després d’haver adquirit els terrenys, no vol
perdre ni un moment a fer ús de l’espai de manera que
pugui arribar a tothom. Tot i que amb anterioritat ja s’havia aprofitat l’espai amb mercats, fires, la rebuda dels Reis
Mags o la Timbalada Garrotxina d’aquest mateix any, el
consistori obre una nova proposta per omplir de música
les nits d’estiu: la primera edició del Miquelet Summer.
Els divendres d’aquest juliol aniran de la mà del ritme
provinent del Prat de Can Miquelet que ressonarà per tot
Sant Joan les Fonts. El cicle musical s’inicia el divendres 8
amb una Mojitada a la Fresca. El següent, el 15 de juliol, es
comptarà amb la participació del DJ Kurba, que animarà
l’ambient amb la seva música. El divendres 22 la cantautora olotina Jèssica Mellado farà un repàs de la música dels
seus tres àlbums i, ja l’última vetllada, la del 29 de juliol, es
durà a terme la Nit de Gin’s. Aquestes activitats gratuïtes
van acompanyades d’un servei de barra i una Food Truck
que complementaran l’experiència estiuenca. Les actuacions duraran de vuit a dotze del vespre i estaran obertes
a tots els públics.
A part dels actes musicals nocturns, es faran un seguit
d’activitats que arrodoniran el cicle, com el tast d’embotit medieval a cegues, organitzat per Fermí Corominas,
carnisser i especialista en elaboracions d’embotits fets a
partir de receptes casolanes de l’edat mitjana. Aquesta activitat es durà a terme al Castell de Juvinyà a un cost de 10
euros. La resta d’activitats seran gratuïtes i tindran lloc al
Prat de Can Miquelet.

FES-T'HO

FÀCIL

Carrer Del Carme, 2 · OLOT
657 039 139
olot@freshlaundry.es
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L’alcaldessa del poble, Maria Vidal, ja havia assegurat que
el Prat de Can Miquelet “Ha de ser un espai verd que sigui de referència per a tothom”, i per això no s’ha deixat
d’intentar aconseguir la propietat del terreny. Ja des del
2019 el projecte estava en ment i boca de l’Ajuntament,
que va insistir molt en la seva adquisició per tal d’evitar la
seva urbanització i preservar els espais verds i públics del
poble. Avui ja és una realitat i es pretén seguir amb la vida
que sempre ha omplert aquest espai. Les nits de fresca
d’estiu son una gran oportunitat per gaudir de l’ambient
amb amics i família; la música fa la resta.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL VALLVIVA A LA VALL D'EN BAS

Els músics locals
se sumen a la gran festa
del Vallviva
EL FESTIVAL ESTIUENC TORNA A LA VALL D’EN BAS
DE LA MÀ DE LA SOLIDARITAT

El festival es durà terme del 14 al 16 de juliol a la finca
Les Brides en tres espais: l’escenari Vallviva, l’escenari
Cabanya (un espai íntim al bosc) i l’escenari Aigua (on
es podran veure espectacles de màgia, circ i gaudir de
la música d’un DJ). S’hi podran sentir grans artistes com
Rosario Flores, Sergio Dalma, Stay Homas, Mishima, Sofía Ellar i Guillem Roma, un cartell del tot contundent que
es combinarà amb una experiència gastronòmica local
complerta. La qualitat del festival és inigualable, tant per
la música i la gastronomia que s’hi ofereix com per un
l’entorn delicadament cuidat i molt bonic.
Darrerament s’han pogut conèixer també els artistes de
la comarca que acompanyaran els grans caps de cartell
cada dia. D’aquesta manera, la cantautora de Batet de
la Serra Agnès Algueró presentarà els temes del seu primer disc, Bosc Endins, divendres 14 de juliol a 3/4 de 8
del vespre, abans de les actuacions de Mishima i Rosario,
en una vetllada que tancarà Grabu. Dissabte 15 de juliol,
serà la cantautora olotina Jessica Mellado, amb el directe
del seu darrer disc, ‘Desordenado’, l’encarregada d’obrir
musicalment el tercer vespre del festival, que clourà un
altre olotí, Toni Beiro. Els dos artistes garrotxins abraçaran una nit de concerts que comptarà també amb la
força d’Stay Homas i Sofía Ellar. Divendres 13, Sergio Dalma i Guillem Roma també estaran ben acompanyats, en
aquest cas per Èric Vinaixa i Maria Hein.
El passat 22 de juny, Vallviva va tancar un acord de col·laboració i suport amb Turisme Garrotxa, el Consell Comarcal i els ajuntaments de la Vall d’En Bas i d’Olot per
tal de donar un nou impuls al festival musical garrotxí.
La Fundació Vallviva, fundada per l’empresa Royalverd
i Noel Alimentària, té l’objectiu de fomentar projectes o

activitats destinades al benestar físic, psíquic i social de
les persones, principalment de les afectades per algun
tipus de càncer. I què millor que la música per curar l’ànima? És per aquest motiu que tots els beneficis obtinguts
es destinaran a fundacions solidàries com la Fundació Albert Bosch, el projecte de la investigació de l’ELA de Juan
Carlos Unzué i la Fundació Oncològica de Girona.
El director del Festival, Eudald Morera, assegura que el
ritme de venda d’entrades ha estat molt positiu. El preu
general és de 65 euros per a dijous o divendres, i 50 euros per a dissabte (inclou aparcament gratuït, accés al
Village, a l’Espai Cràter d’Olot, a l’espai de Can Trona de

Restaurant Ca la Pilar, cuina d’aquí amb tocs d’allà
Dinars · sopars · esmorzars · tocs · vermuts · plats per endur · botigueta
Carrer de la Terrica, 14, Riudaura · 633 35 52 32 · 640 71 95 93
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL VALLVIVA A LA VALL D'EN BAS

La Vall d’En Bas, i a totes les actuacions que es duran a
terme de 2/4 de 7 de la tarda a les 3 de la matinada. Les
entrades ‘premium’ tenen un preu de 175 euros per dia
i inclouen, a més, accés a la zona VIP, copa de cava de
benvinguda a la zona de restauració Premium a partir de
2/4 de 8 de la tarda i sopar gastronòmic del Restaurant
Les Coles a 2/4 de 9 del vespre, amb barra lliure el dissabte. Totes les entrades es poden aconseguir al web de

la fundació, http://vallviva.cat. El festival també ven ‘packs’ d’entrades a empreses i Morera assegura que aquest
any n’han venut més del doble que a l’edició anterior.
El Festival Vallviva, a més de tenir un objectiu solidari,
pretén consolidar la Vall d’En Bas i la Garrotxa com a destinacions culturals imprescindibles dins l’àmplia gamma
de festivals d’estiu a Catalunya.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
CICLE DE MÚSICA ALS MASOS

Torna la Música
als Masos
ELS MASOS GARROTXINS RECUPEREN EL TO
CLÀSSIC PER LA SISENA EDICIÓ DEL CICLE

L’Associació Música als Masos, nascuda el 2016, segueix
complint el seu objectiu de portar la música clàssica en
espais singulars, íntims i específics per tal que el públic
pugui gaudir d’una experiència complerta i acústicament immillorable. Aquest any se celebrarà la sisena
edició a diferents cases i masos de la Garrotxa, alguns
amb un passat dins el mateix festival, però d’altres on la
música clàssica encara no s’hi havia colat.
Aquest any per fi el cicle pot tornar a la normalitat després d’uns anys havent hagut d’adoptar mesures sanitàries i actuant en espais interiors. Aquest és un aspecte
clau segons Jordi Tarrús, un dels organitzadors del festival, que explica com en la música de cambra el més
important i necessari son unes bones condicions acústiques ja que proporcionen proximitat i generen un retorn que omple les sales i a qui és en elles. Tot i això, les
actuacions en espais exteriors també tenien parts molt
positives, com les vistes a l’entorn natural.
Enguany cada concert farà dos torns idèntics sense
pauses, d’uns 50 minuts cada un. En ells hi cabran entre 30 i 50 persones. Aquesta és una mesura que es va
adoptar amb la Covid però que l’han volgut conservar
per la comoditat dels oients, ja que així el públic no està
tant junt. El que sí que recuperen d’edicions inicials és
la degustació de vins del celler empordanès Vinyes dels
Aspres, que es durà a terme al final de cada actuació.
El repertori d’aquesta sisena edició serà molt complert.
S’iniciarà el cicle amb el Trio Fortuny el divendres 1 de
juliol, i el clourà Ramon Bassal el diumenge 17 de juliol,
tot homenatjant a Rosa Maria Montanyà, qui ha donat
suport des dels seus inicis al festival. Pel que fa a la resta d’actuacions, hi trobarem quartets com l’Emsemble
Exclamaio o l’Integral de Quartets amb Flauta, i trios
com l’Emsemble Dialoghi, que oferirà l’oportunitat
d’apreciar el so en directe d’un pianoforte d’època, el
trio de vent Capmany o el trio de corda Reus-Oliu. S’hi
podran escoltar obres de Mozart, Schubert, Bach o Beethoven. Els torns d’aquest últim no seran rèpliques sinó
que es complementaran, ja que formen part d’una obra
unitària.
Pel que fa als espais, en seran set de diferents repartits
en cinc municipis de la Garrotxa: OIot, Sant Privat d’en
Bas, Santa Pau, La Vall de Bianya i Sant Feliu de Pallerols.
Les entrades per als socis van sortir a la venda el 23 de
maig, de les quals se’n van vendre una quarta part de
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les totals, i el dia 7 de juny per al públic general. El preu
comú de cada entrada és de 15 euros, 12 euros per als
socis, i es farà un 50% de descompte per a les persones
menors de 30 anys. Per als menors de 14 és gratuït.
El festival Música als Masos ofereix una proposta no
gens comuna comparada amb altres festivals musicals
d’arreu. Però gaudir-la en un ambient creat expressament per al seu millor desenvolupament és una oportunitat única per a tot oient que busqui una experiència
complerta.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
GARROTXA ACTIVA

Garrotxa
Activa
Enric Plana Planella i Montse Curós
Canalias van començar a treballar
junts l’any 1994 en l’àmbit de l’assessoria. El dia 26 de gener de 1998 van
decidir constituir la societat Garrotxa
Activa, amb la finalitat d’estar al costat de les empreses i dels particulars
d’Olot i comarca i especialitzant-se en
els àmbits mercantil, fiscal i laboral,
administració de comunitats de propietaris i immobiliari.
Un equip de 21 professionals al seu
servei
Actualment, Garrotxa Activa està integrada per un equip de 21 professionals. Professionals encapçalats per
l’Enric Plana i la Montse Curós, que,
en representació de Garrotxa Activa,
està adscrita diferents col·legis professionals: Economistes, Administració de finques (del qual, la Montse
Curós exerceix la responsabilitat de
Comptador-Censor de l’actual Junta
de Govern) i Agents de la Propietat

Gestionem petites i mitjanes empreses i
autònoms en l’àmbit Laboral, Fiscal i
Comptable. També assessorem a particulars i els ajudem a resoldre les seves
preocupacions del dia a dia.

25 ANYS CREIXENT AL TEU COSTAT
Immobiliària. Garrotxa Activa, a més,
també forma part del Col·legi de Graduats Socials i del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Girona.
Garrotxa Activa s’estructura en tres
grans àrees d’activitat:
· Àrea d’Empresa i particulars.
· Àrea d’Administració de Comunitats
de Propietaris.
· Àrea Immobiliària.
Els professionals que integren Garrotxa Activa són especialistes en administració d’empreses, ciències empresarials, management, comptabilitat i
finances, relacions laborals, administració, informàtica i arquitectura tècnica. Un equip professional ben format
i amb àmplia experiència que ofereix
un servei integral i amb atenció al detall, cuidant al màxim de les necessitats dels seus clients.

Si vols que la teva comunitat funcioni
sense sobresalts, confia la seva administració a l’equip de Garrotxa Activa. Tria
experiència, professionalitat i compromís.
Hi sortiràs guanyant.

Garrotxa Activa, en xifres
Una important cartera de clients particulars de l’Àrea immobiliària, així com
dels departaments fiscal i laboral, la
confiança de 250 petites i mitjanes empreses que confien la seva gestió a Garrotxa Activa i prop de 400 comunitats
de propietaris administrades (i milers
de persones vinculades amb elles) fan
de Garrotxa Activa una de les assessories més importants del territori.
L’any 2019, Garrotxa Activa va ampliar
les seves instal·lacions i ara, en un espai més gran i funcional, us esperen
per resoldre aquelles gestions que
necessiteu relacionades amb la vostra
empresa, autònoms, presentació d’impostos, administració de comunitats
de propietaris o serveis immobiliaris.
A més, Garrotxa Activa també disposa
d’oficines del grup a Ripoll i Sant Joan
de les Abedesses, sota el nom de Ripollès Assessors.

Compra, venda i lloguer de tot tipus d’immobles. Venem la teva casa o trobem la teva
llar ideal o el local que busques. A més, som
especialistes en finques rústiques a tota la
demarcació de Girona.

Av. Sant Jordi, 166 · Olot · Tel. 972 27 51 12 · www.garrotxaactiva.cat · info@garrotxaactiva.cat | Ens trobareu també a Ripoll i Sant Joan les Abadesses
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL CASTELL DE SANTA PAU

Santa Pau acollirà un
festival musical el
30 de juliol
ES TRACTA DEL FESTIVAL CASTELL DE SANTA
PAU, A LA PLAÇA MAJOR DEL POBLE, EN UN
ENTORN INIGUALABLE

Per acabar el mes de juliol, Santa Pau acollirà un nou festival musical, d'un vespre de durada, en un entorn emblemàtic: la seva plaça Major. El plantejament del Festival
Castell de Santa Pau és posar en valor el nucli històric del
municipi en una nit estiuenca, amb una proposta cultural
variada i que pugui atreure públics diversos.
L'esdeveniment començarà a 2/4 de vuit del vespre amb
l'espectacle iNSOMNi, de Dudu Arnalot. És un espectacle
per a tots els públics on l’artista, que fa de clown gestual,
no fa servir paraules en la seva proposta. A través del
simple moviment i les expressions facials i corporals, iNSOMNi farà viure a l'espectador un viatge poètic i entranyable, amb situacions descabellades i surrealistes. Dudu
Arnalot ha treballat per companyies de teatre com Cous
Cous Clown, la Fura dels Baus o Unicornis, havent treballat a nivell internacional, a França, Rússia, Itàlia, Holanda,
Portugal o Anglaterra. La durada de l'espectacle serà de
45 minuts.

A les 10 del vespre el duet valencià entre Mireia Vives i
Borja Penalba oferiran un espectacle musical que combinarà la veu deliciosa i vellutada de Vives amb l'eterna
guitarra de Penalba. La proposta musical anirà des de
la cançó d'autor a capella fins a la rumba, passant pel
pop-rock, el folk, el cabaret, la cobla o un reggaeton amb
versió feminista.
Un cop acabat el torn d'aquest duet, a la mitjanit tocaran els Caravan Blues, un trio acústic format per guitarra, contrabaix i veu. Aquesta formació es mourà pels
camins del blues, el soul, el jazz i els clàssics del pop, que
es barrejaran de forma única. Els Caravan Blues son habitualment el duo format per Xavi Masó i Marta Mañas
a la gutarra i veu respectivament, i s'hi incorporarà Lluís
Riera al contrabaix. Aquest grup acústic, de músics professionals, neix després dels seus recorreguts individuals
en diverses bandes per acabar-se trobant en un mateix
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Reserva taula per sopar al 972 69 34 56 · C/ Major, 2 LES PRESES

BAR, CAFETERIA I TAPES DE QUALITAT | GRAN TERRASSA AMB PARC INFANTIL
SALA DE REUNIONS, CELEBRECIONS I ESPECTACLES

Tot en vidre des de 1969
C/ Estadi, 19 · OLOT · 972 26 28 43
info@cristalleriesolot.cat · www.cristalleriesolot.cat
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BIGBLACK RHINO DUO

POP FUSIÓ AMB AIRE FLAMENC

4 AGOST

11 AGOST

SOUL&POP

RUMBA / POP / FLAMENC / FUNK

SOUL / REAGGE / POP

18 AGOST

1 SETEMBRE

8 SETEMBRE

POP-ROCK ALTERNATIU

PRESENTACIÓ 3r ÀLBUM

POP / ROCK / SOUL

28 JULIOL
HATXE COVER

DEL PUERTO
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21 JULIOL

ISMAEL GONZALEZ

VERSIONS I TEMAZOS

BLUES / ROCK / COVERS
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LADUDA OFENDER

CARLOS GÓMEZ

JESSICA MELLADO

MANDIE’S SOUL

DOUBLE CHICK

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL CASTELL DE SANTA PAU

punt de la seva trajectòria.
El blues de Muddy Waters, Ray Charles, Etta James o Eric
Clapton hi tindran lloc, així com els clàssics del pop, com
Pink Floyd, Tina Turner, Patty Smith o Bob Dylan, que
apareixeran amb naturalitat i contundència com a segell
personal de la formació.
La plaça Major s'ambientarà amb servei de menjar i begudes a través de Food Trucks que tindran una àmplia
oferta gastronòmica i de cerveses artesanes. En cas de
pluja, tots els actes es faran al pavelló municipal.

Cultura entre volcans
Sota aquest títol, l’Ajuntament de Santa Pau
ha agrupat la programació d’estiu al municipi. El 9 de juliol, a Cala Guapa, hi haurà música, jocs infantils i un sopar popular. Tanmateix, a Can Pauet actuarà DJ Compadre Galo
el dia 15, i tot el 22 s’ha previst un karaoke.
La Festa Major comença el dia 12. Tota la informació es pot consultar al web del poble.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
PROGRAMACIÓ D'ESTIU A ARGELAGUER

Argelaguer prepara un
gran ventall d’activitats
per a l’estiu
LA PROGRAMACIÓ ES CONCENTRA SOBRETOT
ELS DIVENDRES DE JULIOL I AGOST

El primer de juliol ja va començar amb força a Argelaguer, un municipi que s’ha proposat amenitzar les
vetllades de divendres. La cobla Principal de Banyoles
va presentar-hi un concert de sardanes a la plaça del
poble. El següent divendres 8, es va dur a terme un
cinema a la fresca per a adults, amb la pel·lícula Lost
in translation. El 15 de juliol s’ha programat una passejada nocturna sota el nom El bosc de nit, pròpia del
cicle Arqueologia del paisatge. Se sortirà des de l’Ajuntament i anirà a càrrec del biòleg i educador ambiental
Romero Roig. Cal reserva prèvia ja que les places en
son poques i limitades a una quinzena.
Per a la segona quinzena de juliol, el dimecres 20 hi ha
preparat un taller de ballada de country a la plaça del
poble, a partir de les 7 de la tarda. El divendres 22 se
celebrarà, a la mateixa hora i lloc, la festa de l’escuma,
i ja a les 10 de la nit, al racó de Can Ros, Traç durà a terme un concert de jazz acompanyats d’un contrabaix i
una guitarra. El 29 de juliol, la cobla Vila de la Jonquera
realitzarà un concert de sardanes a la plaça del poble,
també a artir de les 10 de la nit.
A banda, tots els dijous de juliol de les 8 a les 9 del
vespre, la sala de lectura Cau de lluna acull una tria de
llibres a la fresca. S’hi poden trobar títols tant infantils (El peix irisat, L’hort del senyor Puig...), juvenils (La
aprendiz, El món sobre rodes...), i per a adults (L’amiga
genial, El cel és blau, la terra blanca...).
Pel que fa a l’agost, el divendres 5, a 3/4 de 10 del vespre a l’era, es reproduirà el reportatge El llegat d’en
Garrell de Mireia Laguno i Adrián Pachón. Un quart
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d’hora més tard però al mateix lloc, els més petits (o
no) podran gaudir de la pel·lícula de Disney-PIXAR
Soul. El comiat de la Plaça Vella i de les activitats estiuenques es durà a terme el divendres 12 d’agost a les
9 del vespre, amb un sopar popular (on cadascú portarà el propi) a partir de les 10 de la nit, quan Jampo
farà ressonar el seu ritme pels a Argelaguer.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
OLOT MEATS

D’esquerra a dreta, Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya (CFC), Xavi Roca, CEO d’Olot
Meats Group i Josep Ma. Valls, president de la Fundació Agrària Boscos, durant la firma de l’acord de col·laboració.

Olot Meats
es compromet
a lluitar contra
l’emergència
climàtica
Olot Meats ha signat un acord de
col·laboració amb el Consorci Forestal de Catalunya -l’associació de
propietaris forestals que ha esdevingut la principal associació forestal del país- i la Fundació Agrària
Boscos, per a la millora dels boscos de la Garrotxa, una acció pionera del sector dels escorxadors
carnis a l’Estat espanyol. Aquests
reptes, aplicats als boscos, passen per l’increment de la fixació
de CO2, la prevenció d’incendis,
la preservació de la biodiversitat,
l’aprofitament de l’aigua i la lluita
contra l’emergència climàtica.
L’empresa ha fet coincidir aquesta iniciativa coincidint amb els 10
anys del seu establiment a Olot.
Aquest mateix any anunciarà a
quin indret correspondrà la primera acció i en què consistirà.
La conservació i millora de l’espai
forestal -que ocupa el 60% de la
superfície de Catalunya- és clau
per al país. Els boscos catalans estan immersos en un procés d’expansió i de transformació provocat, entre altres factors, pels
profunds canvis socioeconòmics

L’EMPRESA CÀRNIA COMMEMORA ELS PRIMERS
10 ANYS A OLOT APOSTANT PER LA INTERVENCIÓ
ALS BOSCOS DE LA GARROTXA I CONTRIBUINT
ALS REPTES GLOBALS DE LA CRISI AMBIENTAL

que ha experimentat el món rural
des de mitjans del segle passat i
per l’impacte del canvi climàtic. La
gestió forestal sostenible és l’eina
que garanteix que l’activitat forestal aporti beneficis ambientals,
socials i econòmics i que millori
les funcions, actuals i futures, dels
boscos.
Altres iniciatives d’Olot Meats
amb motiu dels seus 10 anys a Olot
Olot Meats ha destinat 0,3 milions
d’euros a la creació d’un nou aparcament per a 125 places al polígon
del Pla de Baix d’Olot, que ja ha
entrat en servei. Té un ús mixte,
per als treballadors de les empreses del polígon industrial els dies
laborables i per a les famílies dels
usuaris de les instal·lacions esportives del camp del Morrot els
caps de setmana i els dies festius.
Situat al costat mateix del camp,
la instal·lació va sorgir com a iniciativa impulsada des de Noel
Alimentària, l'Ajuntament d'Olot i
Olot Meats i dona resposta a les
necessitats d’estacionament detectades al polígon.

L’empresa, a més, s’està dotant
de plaques fotovoltaiques per
funcionar la gran part del dia amb
energia neta i no contaminant,
respectuosa amb el medi ambient
i que genera la màxima eficiència
i estalvi.
Una dècada a la ciutat
dels volcans
Olot Meats, S.A. està participada
en un 70% per Càrniques Celrà,
S.L. i en un 30% per Noel Alimentaria, S.A.U. És una empresa europea líder i pionera en el sector
dels escorxadors porcins. Ocupa
500 persones a Olot i està autoritzada per exportar a més de 117
països d’arreu del món. Les seves
instal·lacions estan preparades
per a garantir la seguretat alimentària i el benestar animal gràcies
a les continuades inversions en
maquinària i robòtica. L’empresa,
a més, manté un ferm compromís
amb la qualitat, la innovació i la
sostenibilitat, així com un compromís ètic i laboral en totes les
seves pràctiques i un doble compromís social amb el planeta i
amb les persones.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
LES PRESES A LA FRESCA

Les Preses espera
el públic a la fresca
EL MUNICIPI GARROTXÍ HA PREPARAT UN
SEGUIT D’ACTIVITATS EN UNA NOVA EDICIÓ DE
LA SEVA PROGRAMACIÓ D’ESTIU

El passat dia 11 de juny Les Preses va obrir al públic
la seva Piscina Municipal. Dins el seu horari habitual
-de les 10 del matí a les 8 del vespre- ofereixen cursets intensius per ensenyar o perfeccionar la natació.
Aquests es duran a terme del 4 al 29 de juliol de les
5 a les 6 de la tarda. Les inscripcions es poden fer a
http://serveis.lespreses.cat. La piscina també ofereix
un servei de préstec de llibres, la Bibliopiscina, oberta de dilluns a divendres de les 5 de la tarda a les 8
del vespre, exceptuant els festius, així com també el
servei de bar, on s’hi poden trobar tapes, entrepans,
plats combinats i menús per a colles. La piscina presenca tancarà les seves portes el diumenge dia 4 de
setembre.
A part de les moltes activitats culturals que ja han pogut gaudir al poble, n’ofereixen moltes més al llarg
dels mesos de juliol i agost. Al Bar Pati Ca les Monges,
on hi ha servei de bar i restaurant amb terrassa, es
duen a terme les actuacions musicals. A la mateixa
piscina que compta amb instal·lacions de minigolf,
s’hi farà un campionat el dissabte 6 d’agost a 2/4 de
10 del vespre, a més de trobar-hi el bar i gaudir de la
zona enjardinada. Al Parc de Pedra Tosca, els dissabtes s’impartiran els Tallers de les Herbes dels Xacres,
els dies 6, 13 d’agost i 3 de setembre de les 10 del
matí a la 1 de la tarda. S’hi faran xerrades, destil·lacions de plantes, tallers d’elaboració, receptes, etc.,
tot per 30 euros (inclosos tots els productes). A més,
també s’hi ofereixen itineraris naturals i servei de bar.
A l’Àrea recreativa Xenacs, per la seva banda, s’hi podram trobar miradors i activitats a la natura com tir
amb arc o orientació, a més del servei de bar.

Els actes que es duran a terme al llarg dels dos mesos
es faran principalment cada dijous i dissabte, amb alguna excepció. Els dies calorosos de juliol s’hi trobaran actuacions musicals com la de La Duda Ofender,
Ismael Gonzalez o Hatxe Cover. Tots es faran al Bar
Pati Ca les Monges a partir de les 9 de la nit i amb
reserva prèvia. El dissabte 16 de juliol a la Piscina es
farà un Cinema a la Fresca amb la projecció de la pel·lícula Padre no hay más que uno 2 a les 10 de la nit.
Al mateix lloc, el dissabte 30 de juliol a les 8 del vespre, l’Esbart Marboleny i la Escuela de Jota de Épila faran una actuació per a tots els públics. Ja a l’agost, es
duran a terme les actuacions musicals de Carlos Gómez, Mandie’s Sould i Del Puerto, els dijous a les 9 del
vespre al Bar Pati Ca les Monges (cal reserva prèvia).
El dissabte 13 d’agost hi haurà la festa de l’escuma a
les 7 de la tarda a la Piscina i, del dia 22 al 28 d’agost,
tindrà lloc el Festival Ésdansa. Per acabar l’estiu, els
dos primers dijous de setembre (1 i 8) hi hauran les
actuacions musicals de Jessica Mellado i de Double
Chick, i se seguirà amb els Tallers dels Secrets de les
Herbes els dissabtes 3 i 19.

CLINICA DENTAL
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Dr. Francesc LLagostera
www.dentistaolot.cat

Dr. Juan Antonio Concellón
Tel. 972 26 27 18

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

14, 15 i 16 de juliol
La Vall d’en Bas
Descobreix Vallviva!

Entrades a vallviva.cat

vallvivafestival

vallviva
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ACTIVITATS D'ESTIU A LA VALL D'EN BAS

La Vall d’en Bas
torna a estar de festa
LA PROGRAMACIÓ D’ESTIU I LES FESTES MAJORS
RECUPEREN EL FORMAT HABITUAL

Durant aquest estiu hi haurà activitats repartides pels
pobles basencs, començant per Joanetes, on les festivitats tindran lloc el tercer i quart cap de setmana de juliol.
Consistiran en un concert el dia 16 amb Pelukass i els DJs
Txeko & Snei. El dia 23 se celebrarà el II Torneig de Vòlei
Gespa i a la tarda, més música i balls. Per acabar, l'endemà hi haurà sardanes al matí i un espectacle infantil a
la tarda de la Fonda Barris.
L'últim dissabte de juliol, a la Pinya arriba la festa major.
A les cinc es realitzarà el Campionat de Truc per parelles
i també la festa de l'escola de colors. Al vespre, es farà el
Sopar Popular i a dos quarts de dotze, un espectacle de
màgia i humor amb Fèlix Brunet.
Durant la segona setmana d'agost, Hostalets d'en Bas
continuarà els festeigs, des de música al vespre el divendres, passant per una gimcana rural el dissabte a la tarda
i el sopar popular a la nit, fins a tallers i més concerts el
diumenge. El dilluns acabarà amb els Tamboketes i Carpins & Marieta al matí, i amb sardanes al vespre.
Durant les mateixes dates, a Puigpardines tindrà lloc un
sopar popular el diumenge a dos quarts de deu. Més
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tard, a les onze de la nit, es durà a terme l'espectacle
pirotècnic i, successivament, una xocolatada popular a
dos quarts de dues. L'endemà al migdia tindrà lloc l’ofici solemne, seguit a la tarda per sardanes amb la cobla
Principal de Porqueres.
Una setmana després, Sant Privat agafa el relleu de divendres fins diumenge. El 19 de juliol es trillaran les campanes i es gaudirà del sopar popular. A les onze de la
nit, l'obra de teatre Toc toc se celebrarà a càrrec de la
Colla dels Enredats. L'ofici solemne en honor a la Verge
de les Olletes serà al migdia de l'endemà. A la tarda, a
dos quarts de sis, hi haurà un partit de futbol amistós i a
la mateixa hora una animació infantil. A mitjanit els DJ's
Pelukass i Animal tocaran a la plaça Carnaval.
I per acabar el mes Vila del Mallol estarà de festa durant
tres dies i dos nits. Tot començarà amb la repicada de
campanes el primer dia, després a les nou del vespre,
durant el Sopar Popular es farà l'elecció de l'hereu i la
pubilla. El dissabte el Mallol també comptarà amb un
campionat de Truc a les tres de la tarda i a la nit un grup
divers de DJ's tocarà a partir de les dotze. Per acabar, el
diumenge al matí se celebrarà una cursa-caminada a les
nou i al migdia, una missa solemne. A la tarda hi haurà
una animació infantil, sardanes i passejades amb poni.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
RESTAURANT LA CORDA

Cuina basca al cor de la Garrotxa
LA CORDA COMPLEIX UN ANY COM A RESTAURANT
AMB EL MILLOR PRODUCTE D’EUSKADI
Lluny queda el lligam de la memòria
que uneix La Corda amb un bar de
copes. Actualment, La Corda lliga més
amb el concepte de restaurant aïllat
enmig de la natura que els amants de
la gastronomia cerquen per la qualitat dels productes i els plats que s’hi
fan. Fa poc més d’un any, el xef basc
Juanma Intxausti va veure en aquell
mas situat entre la Pinya i Riudaura un
“caserío”, i en la Vall d’en Bas hi va veure un paisatge molt similar a la seva
Guipúscoa natal. En definitiva, hi va
veure un entorn familiar del qual n’ha
fet llar. Ara, Intxausti acaba de complir
un any al capdavant de l’establiment.
Compliu un any de cuina basca elaborada a la Garrotxa. Amb quina
carta?
Sempre la intentem renovar perquè
la gent no hi trobi el mateix. Solem
donar-li una volta als plats quan ha
passat un cert temps, traiem i posem
depenent també del producte de temporada. Indubtablement, el ‘solomillo’
hi és sempre, d’una manera o altra.
És cuina basca al 100%?
Ho és en més d’un 90%. Pots trobar
uns entrants on hi tens el ‘croquetón’
–que no és la típica croqueta-, unes
bombes picants de Pamplona, les
amanides de calamars, de formatge
de cabra, de llagostins i rap... Ara hem
tret, en homenatge a la Garrotxa, ‘El
Croscat’, una espècie de volcà que
porta fum interior. Quan el destapes
sembla que acaba de produir-se una
erupció. A dins hi porta Peta Zetas,
que exploten quan t’ho portes a la
boca. Dins la carta, tens cinc talls de
carn del País Basc. Hi ha el típic ‘txuletón’ d’1,2 quilos; el ‘T-Bone’, que porta
la meitat de filet i la meitat d’entrecot; l’entrecot pròpiament dit; el ‘solomillo’, i l’onglet, una carn que aquí
la gent no coneix massa i que costa
que s’entengui. Prové d’una zona de
la vaca que es troba just darrere de la
tràquea i és una mica més complexa,
però és molt sucosa.
Tot prové del País Basc?
Tot el que és carn sí, inclús la ‘txistorra’ que tenim per picar ve d’allà. No
és per desmerèixer el que hi ha aquí,

simplement jo m’havia de destacar
per alguna cosa. Si hagués posat el
que tenen els demés, amb la trajectòria de molts de restaurants que hi
ha aquí, m’hagués costat molt d’entrar. Tal i com està el mercat avui dia,
m’he de diferenciar. La diferència és
el producte del País Basc, de la meva
terra, que és una meravella.
I el producte del mar?
Aquest sí que prové d’aquí, de Catalunya, fresc tots els dies. No treballem
amb producte congelat.
Al llarg de la teva carrera has cuinat amb Martín Berasategui. Això
dona prestigi.
Vaig ser-ne un petit deixeble (riu), poc
temps, és cert, però sí, ho vaig ser.
Amb qui més he treballat ha estat
amb el seu pare, el seu ’aita’. La seva
és una cuina de casa, diguem-ho així,
amb els sabors d’abans i tot aquell saber fer dels avantpassats. A La Corda
podem fer alta cuina perquè estem
preparats, però tirem més per la cuina de tota la vida, de sabors intensos.
Aquí una sopa de peix té gust de peix.
I què fa un xef com tu en una comarca com aquesta?
Bé, va ser un cop de sort. Jo tenia una
petita tasca basca a Sant Boi i se’ns
va quedar petita en plena pandèmia,
gràcies a déu. Amb la meva dona vam
estar parlant de trobar alguna cosa
més gran però en una zona diferent
a Sant Boi, que està massificat. Per
Internet vam trobar la Garrotxa, vam
passar-hi, hi vaig veure La Corda i vaig
pensar que era com un ‘caserío’, una
sidreria de la meva terra. En poc més
d’una setmana ja estava arreglant el
local.
El paisatge també et recorda a la
teva terra?
Sí, el verd i les muntanyes. L’olor a
herba m’hi recorda moltes vegades.
La gent del Baix Llobregat segueix
pujant ara a la Garrotxa per menjar
en el teu restaurant?
Sí, vénen, hi ha grups que solen reservar, sobretot gent que ja eren clients
meus allà i que em fan alguna petita

visita. M’envien un whatsapp dient-me
“Juanma, tal dia vindrem a veure’t”. És
agradable que la gent que has conegut
durant la pandèmia, treballant el poc
que hem pogut treballar, se’n recordi
de tu. Vol dir que alguna cosa fas bé.
I els nous clients que has fet aquí,
tornen?
La fidelitat dels clients és bona, gràcies a déu, hi tinc molta gent que ve
assíduament al local. La gent en surt
parlant-ne bé; això és l’important, que
diguin “anem a La Corda a menjar i a
gaudir”. Al final, és el boca-orella, com
se sol dir. No sempre surt tot al 100%;
quan hi ha molta feina, els errors es
cometen per la promptitud del servei,
no per una altra cosa, però això és el
que intentem corregir dia a dia.
Pel que fa al servei, també ets de
l’antiga escola. Tots els plats que
surten de la cuina els aproves tu, i
t’agrada sortir a preguntar als comensals si els ha agradat.
La cultura al País Basc és així, el cuiner o el cap de cuina, si no hi és el xef,
surt a preguntar. Si podem millorar
alguna cosa, es tracta d’apuntar-ho i
intentar-ho, tot i que les opinions són
múltiples, no et pots centrar en una
única crítica si a la majoria li ha agradat. M’agrada tenir-ho tot en ordre,
perquè no es tracta només de cuinar
bé, sinó que tot el que facis vagi en
consonància amb el que tens projectat: una bona neteja del local, els
cambrers i el servei de cuina correctes i que no s’hagi d’esperar massa.
Després, la proximitat amb el client
també dona els seus fruïts.
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NITS DE CIRC A BESALÚ

Nits de Circ torna
amb més força que mai
a Besalú
EL CIRC INTERNACIONAL PRESENTARÀ UNES
ACTUACIONS ÚNIQUES DELS MILLORS ARTISTES I LES
COMPANYIES AMB MÉS RENOM D’ARREU DEL MÓN

L’any passat, Circus Arts Fundation va iniciar un projecte cultural que donava l’oportunitat de veure en
directe els millors artistes del circ internacional en
un nou format espacial. Va ser un gran èxit, on 9.300
assistents d’arreu i de totes les edats (les restriccions
només deixaven omplir un 70% de l’aforament total)
van gaudir d’un espectacle on la majoria d’artistes
eren europeus.
Aquest any la gala internacional s’ha modificat
amb més actuacions i gairebé el doble d’aforament
(15.600 persones), on cada representació podrà acollir a 1.300 espectadors. El programa consta de vuit
actuacions en què 23 artistes de vuit països diferents
actuaran sota les estrelles. Una gran instal·lació que
remet a un teatre clàssic, sense sostre i desmuntable,
i que s’ha dut a terme ben poques vegades al món,

sorgirà del 10 al 13 d’agost a Besalú (Jardins del Molí)
i del 16 al 24 d’agost a Roses (Ciutadella). Cada dia es
farà una sola actuació que s’iniciarà a 2/4 de 10 del
vespre. D’aquesta manera s’aprofitarà la foscor de la
nit, que, combinada amb els efectes de llum, causarà
encara més sensació. Les representacions seran sense entreacte i duraran una hora i mitja. Es brindarà
un espectacle completament nou on hi haurà l’acompanyament directe de la Paris Circus Orchestra. Quan
s’obrin les portes a les vuit del vespre i es pugui passar a l’espai de ‘food trucks’ i ‘marchendising’, ja iniciarà la seva música.
Entre els artistes, hi trobarem còmics, acròbates -que
fan piràmides humanes o caminen per la roda de la
mort-, manipuladors de cintes aèries, patins i trapezi,

GAMMA TOYOTA
ELECTRIC HYBRID
EL TEU COMPANY
DE VIATGE AMB
10 ANYS DE GARANTIA

TOYOTA AURA MOTOR

Ctra. Santa Coloma, s/n – 17178 – Les Preses

www.auramotor.toyota.es

Telf: 972 27 24 40

Emissions CO₂ (g/km): 109 – 120 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,8 – 5,3 (WLTP).
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a més de tot tipus d’equilibris. Una gran novetat és que
entre ells hi trobem tant persones europees, com asiàtiques o llatinoamericanes. Podrem veure, doncs, com
el circ promou la convivència entre cultures, on el respecte i la col·laboració són de vital importància. Circus
Arts Foundation, fundació cultural privada nascuda
al 2011 i organitzadora de l’esdeveniment, també ha
aconseguit reunir un públic generacionalment divers.
Les entrades es vendran al web de Nits de Circ, de
manera presencial a la Ciutadella de Roses (cada dia
de 10 del matí a 8 del vespre), a Circusland de Besalú
(de dijous a diumenge d’11 del matí a 7 de la tarda),
o per telèfon, al 972 505 317. S’ofereix la possibilitat
d’afegir un euro que es destinarà a lluites contra l’exclusió social i contra el càncer, a través de les entitats
Càritas Besalú i Roses Contra el Càncer.

Dóna un nou aire a la teva llar amb
TAPISSERIA
ABANS

DESPRÉS

TENDALS
CORTINES DE TOT TIPUS
Arquebisbe Alemany, 27
VIC · 93 883 34 99

Av. Onze de setembre, 8
OLOT · 972 26 47 07

Tot en
protecció
solar
636 150 219
www.tapis-ser.cat
tapis.ser@hotmail.com

Segueix-nos!
Més fotos a: @tapis_ser
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ESTIU A RIUDAURA

D'aquí estant veig una
estrella protagonitza
l'estiu de Riudaura
UN TEATRE D’OMBRES I UN FESTIVAL D’ALLÒ MÉS
TRADICIONAL FLORIRAN AL MUNICIPI GARROTXÍ

El 17 de juliol, Riudaura té preparat un teatre d’ombres
a càrrec de la companyia de titelles Ànima Mundi. Representaran L’Amàlia i les obres lunars mitjançant ombres xineses. Es tracta d’un espectacle infantil que es
durà a terme al Centre Cívic del poble a les 10 de la nit i
tindrà una durada de 45 minuts.
La setmana següent tindrà lloc la 16a edició del Festival
D’aquí estant veig una estrella els dies 22 i 23 de juliol,
que va néixer el 2005 per conservar i difondre la música tradicional i popular. El dia 22 a la Plaça del Gambeto s’hi celebrarà el Sopar de Cantadors. És tradició
acabar-lo amb les actuacions dels veïns i cantadors del
poble. Seguidament, el Grup Julivert tocarà cançons populars i de taverna. L’endemà divendres 23 de juliol, la
Plaça del Gambeto serà l’escenari de la tradicional cantada als balcons, on els veïns i veïnes del poble interpretaran cançons i tonades tradicionals des dels mateixos
balcons de la plaça. És un dels moments més màgics i
emblemàtics del Festival. El fet que els mateixos veïns
intervinguin en la transmissió del seu cançoner tradicional fa que esdevingui una festa popular amb majús-

cules. A les 10 de la nit, Lídia Pujol cantant i intèrpret de
música tradicional jiddisch, medieval, cèltica, sefardita
o flamenca, durà la seva proposta popular alhora que
pròpia a l’escenari de la mateixa plaça.

RESTAURANT CAN TURÓ
Mas Can Turó, 17178 Sant Privat d'en Bas

972 69 34 52
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

Summer

MIQUELET
sant joan les fonts
Prat de can miquelet

una manera diferent de viure les nits d’estiu a SANT JOAN LES FONTs, en família, amb amics, sense presses,
a l’aire lliure ... Cada divendres de juliol de 8 a 12 del vespre al Prat de can miquelet

08/07: mojitada a la fresca
15/07: dj kurba
22/07: jèssica mellado
29/07: nit de gin's
AMB FOOD TRUCK I SERVEI DE BARRA
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ESTIU A SANT JAUME DE LLIERCA I CASTELLFOLLIR DE LA ROCA

Unes vacances
d'estiu de postal a
Castellfollit de la Roca
DURANT ELS MESOS D'AGOST I JULIOL HI HAURÀ UN
VENTALL DIVERS D'ACTIVITATS AL POBLE GARROTXÍ

Durant els mesos d'agost i juliol hi haurà un ventall divers d'activitats al poble garrotxí

Els veïns de Sant Jaume
de Llierca esperen la
festa major

Aquest estiu a Castellfollit de la Roca l'Església Vella
acollirà diverses exposicions, començant per la de Lluís
Boch i Rich Grafit sobre paper que acabarà el 25 de juliol. Cinc dies més tard, començarà el Biennal Olot Fotografia, la qual s'allotjarà en part allà mateix fins al 27
d'agost.

LA FESTIVITAT RETORNA AMB UNA PROGRAMACIÓ PLENA
D’ACTIVITATS COM EL CONCERT DE DI-VERSIONES

A la piscina municipal del poble, per la seva banda, s’hi
trobaran activitats com la Banyada Nocturna, els dies
15 de juliol i 6 d'agost; la Copa Pirineus de natació el 16
de juliol, o el Challenge David Moner, el 4 d'agost a la
tarda.

La Festa Major de Sant Jaume de Llierca serà novament
l'activitat central de l’estiu a nivell lúdic i cultural. Se celebrarà del 22 al 26 de juliol amb tot tipus de propostes, des
de l'esport a la música passant pels actes socials.

A les places Major i de Catalunya del poble, els més petits podran gaudir d'activitats infantils, inflables d'aigua
i també un espectacle infantil amb Núria Clemares.
Per acabar el mes d'agost, Àlex Pérez animarà el municipi amb un concert des del mirador del cingle, el 20 a
les 10 de la nit.

La festa començarà el divendres 22 de juliol amb alguns
actes tradicionals i culturals. A les 5 de la tarda tindrà lloc
el concurs infantil de dibuix, i a les 6, el ball de la faràndula.
A les 7 serà l’hora dels jocs per als joves al carrer del Fil, i
durant la nit sonaran les actuacions de versions i Dj.
El dissabte 23, el Sant Jaume jugarà contra la UE Olot a les
7 de la tarda, en un emocionant partit entre categories.
L'Orquestra Di-versiones amenitzarà la nit. La proposta
musical per al diumenge a les 8 del vespre serà Miquel
del Roig.
El dilluns 25, des de 2/4 de 12 del matí, amb la cercavila,
fins a les 11 de la nit, amb els focs de fi de festa, el poble
bullirà d'activitat. A les 12 del migdia hi haurà un ofici solemne, a la 1 de la tarda, la cercavila, i a 2/4 de 7 del vespre,
serà el torn del concert i ball de festa major amb l'Orquestra Internacional Meravella.
Per tancar la festivitat, el dimarts 26 de juliol hi haurà la
tornaboda i concert amb el grup Sona Bé al centre cívic,
amb dinar. Aquest serà l’únic acte no gratuït de la festa.

Experiència, proximitat, eficàcia són
els principals valors que ens defineixen
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Ctra. Les Tries 111 · 17800 OLOT · 972 744 661
pintures@psn.cat · pinturessantnarcis.com

HORARI
BOTIGA

De 8 a 13h
De 15 a 19 h

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ANUNCI_VIU SS22_LA BOTIGUETA.pdf
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Del 30 de juny
al 9 de juliol
2022
Passatge Honorat Vilamanyà, 11
(Polígon Industrial les Mates) - OLOT
HORARI de dilluns a dissabte:
de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Diumenges: TANCAT

dissabte 2 de juliol

NIBIRU Dj’s

de 16 a 20 h
@nibiru_art_culture

ROBA: Nena - Nen / Dona - Home
SABATES: Dona - Home - Nena - Nen (Flip-Flops)
COMPLEMENTS: Bosses - Tovalloles - Barrets - Gorres
TARES / XOCS

L A C AT I E N V E R N I S S AT · P I N T U R A A M B P O L S
P I N T U R A I N D U S T R I A L · S O R R E J AT
P L A N X A I P I N T U R A · R E N TAT D E V E H I C L E S

TALLER Crta. dels Martins, 24 · St. Esteve d’en Bas · 972 690 732
RENTAT C/ Terrassa, 14 Baixos · Olot · 647 83 74 67

info@multipintats.cat
multipintatsdenbas.wordpress.com
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL PESCA L'ESTIU DE SANT FELIU DE PALLEROLS

El festival dels
pescallunes
EL PESCA L’ESTIU DE SANT FELIU DE PALLEROLS SE
CELEBRARÀ GAIREBÉ TOTS ELS DISSABTES DE JULIOL
I AGOST

Aquest any, el festival Pesca d’Estiu a Sant Feliu de Pallerols tindrà lloc a diferents localitzacions del poble: la
Plaça del Soler, el Parc de Mas Rostoll, la Plaça El Firal i la
Sala de Ca les Hermanes, que refugiarà la resta d’actuacions en cas de mal temps. Es durà a terme un acte per
dia, tant per a adults com per a tots els públics, a partir
de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit.
Entre les actuacions, el festival comptarà amb la flamant
participació del Mag Lari, qui ja porta 25 anys actuant,
i de la premiada companyia teatral Zum-Zum Teatre,
amb l’espectacle La Gallina dels Ous d’Or. També participarà la Cia. Itinerària amb una instal·lació de gran
format que s’anomena El Laberint i el Circ Pistolet, fent
una barreja de teatre, acrobàcies, música, verticalismes
i equilibris. Per la seva banda, els concerts de Delafé,
Americanus i Kilombo portaran la música als pescallunes. En la majoria de d’actes es farà taquilla inversa, excepte per a la del Mag Lari (15 euros) i Delafé (10 euros).

Per a més informació: Kids&Us Olot
C/ Sant Pere Màrtir, 42 · Olot
Tel. 972 27 03 85
olot@kidsandus.cat
https://olot.kidsandus.es

V

Estiu 2022

40

El Festival de Música Antiga dels Pirineus
Aquest any, Sant Feliu de Pallerols s’inclou dins els
municipis que participen en el FeMAP
El dia 1 de juliol s’inaugura l’onzena edició del Festival de
Música Antiga dels Pirineus, que es perllongarà fins al 21
d’agost. Els concerts es duran a terme en espais singulars, com esglésies romàniques o llacs d’alta muntanya,
en diferents franges horàries. A Sant Feliu de Pallerols, el
festival hi aterrarà el 5 d’agost, amb visita inclosa al molí
de la Conqueta. El punt de trobada és a les 6 de la tarda

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL PESCA L'ESTIU DE SANT FELIU DE PALLEROLS

a l’Ajuntament. Més tard, a les 8 del vespre, començarà el
concert a l’església parroquial. El grup VN hi interpretarà
peces de Sebastián Duran, un dels màxims exponents
del barroc musical a la península.
En total, el festival comptarà amb la representació ampliada de 55 concerts de diferents grups i solistes reconeguts, repartits per 38 municipis de Catalunya, Andorra i la Catalunya nord (cinc més que l’any passat). A
més dels concerts, el FeMAP organitza una cinquantena
d’activitats incloses en el preu de l’entrada, aconseguint

així una promoció del patrimoni local, tant gastronòmic
com natural. També segueixen oferint els Packs Turístics que brinden l’oportunitat d’allotjar-se en alguns
dels municipis pirinencs. Aquest any però, s’estrenen
els Concerts amb Gust, que es duran a terme als migdies i que oferiran un tast de productes locals.
El preu de les entrades oscil·la entre els 13 i els 20 euros i compta amb el programa FeMAP social d’intervenció socioeducativa, que pretén acostar la cultura i
la música a persones que hi tenen més dificultats.

PASTISSERIA OLOT

Si un bon tortell vols menjar...
al Forn Jaume has d’anar!
C/ SANT FERRIOL, 7 | 972 263 648

Fornjaume@gmail.com
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ACTIVITATS D'ESTIU A LA VALL DE BIANYA

Un estiu ple de vitalitat
a la Vall de Bianya
ELS PETITS NUCLIS DE LA VALL BATEGARAN FORT
DURANT UN ESTIU QUE ES PREVEU MOLT ACTIU

La Vall de Bianya bullirà d'activitat al llarg d'aquests mesos de juliol i agost, on la gran majoria d’actes, sempre
al voltant de la música, seran de molts estils diferents.
El Festival Música als Masos portarà dues propostes al
Mas la Vila el cap de setmana del 15 i 16 de juliol, en
doble sessió a les 19h i a les 21h, cadascun dels dies.
El dissabte 15 el Trio Reus Oliu interpretarà peces de
Schubert, Beethoven i Xavier Montsalvatge. El diumenge, en canvi, el Tempus Trio brindarà una programació
exclusivament de Schubert..

la XVIII edició de l'Aplec de la Sardana de la Garrotxa i a
les 19h, una proposta de dansa a Sant Martí de Capsec.

Molt més lúdic serà el Sant Fermín de la Canya, que tindrà lloc el diumenge 16 de juliol a partir de les 8 del
matí. Aquesta festa, que va començar sent una trobada
entre amics, s'ha convertit en tot un referent de proposta lúdica i festiva a la Garrotxa, que tornarà amb molta
força després de la pandèmia.

El dia 20 d'agost també hi haurà una proposta de dansa
a l'església de Sant Salvador de Bianya a partir de les
19h de la tarda, mentre que a partir de les 21h es podrà
sentir la Vetllada musical de la Vall del Bac. Serà a l'entorn de l'hostal de la vall, on es farà un sopar i en acabat
es realitzarà la vetllada.

El dia 30 de juliol és un dels dies amb més propostes
al municipi. Al matí, al Mas l'Espunya de la vall hi tindrà
lloc la 7a edició de la Festa del Segar i el Batre al llarg de
tot el matí i fins al migdia. A la tarda hi haurà, a la Canya,

I no podrà faltar, el dia 28, la proposta de Nit de Jazz a la
Fresca. Serà a partir de 2/4 de deu als paratges del Mas
Sobeies, on el Quartet de Bianya posarà en solfa la seva
proposta musical.

Durant l'agost, el dia 15, la proposta passarà a Sant
Martí del Clot, on es celebrarà la festa que començarà
amb un ofici solemne i la seguiran altres actes a partir
de 2/4 d’onze del matí.

Hostal de Pagès

MENÚ DIARI
MENJAR PER EMPORTAR
(DIARI I CAPS DE SETMANA)

Paelles
Fideuas
Guisats
Canelons
Patates d'Olot
Calamars a la romana
Carns a la brasa
i molt més...
Dimarts tancat | Obrim dissabtes nit
Carrer Pollancre, 1 · Olot
Tel. 972 26 07 09
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SEGUEIX-NOS!

@hostaldepages

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2O22-2O23 ONLINE A:
www.eoiolot.cat
Inici de les classes: 21 de setembre
Matrícula oberta

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

Forma part de la comunitat soc equilibri,
soc del parc natural CTF
La Missió d’aquest projecte és acompanyar per
potenciar habilitats i competències per la
consecució de metes o objectius tant personals
com professionals, integrant la naturalesa i el
parc natural de les capçaleres del Ter- Freser en
el procés, potenciant l’equilibri de la vida dels
qui participin i la naturalesa. Descobriràs els
valors del parc Natural CTF dins d'una ruta
interpretada i treballaràs eines de creixement
personal/professional.

¡HOLA!

Soc l’Anna Colomer, Coach especialitzada en
intel·ligència emocional i PNL, he ajuntat dues
passions meves, acompanyar a la millora de les
persones/empreses adquirint competències
per el seu desenvolupament i creixement i
l’altre passió acompanyar i sentir que formes
part de la naturalesa, d’aquí neix aquest
projecte perquè puguis gaudir de l’experiència
que portarà la teva vida personal i/o professional a un nivell superior.

DESCOBREIX EL CAMÍ
DEL CATLLAR I
DESCOBREIX-TE PER
CONSTRUIR EL TEU CAMÍ

VIU L’EXPERIÈNCIA
PREU INDIVIDUAL 79 €
EMPRESES I ORGANITZACIOS
CONSULTAR PREU
INCLOU MATERIAL DIDÀCTIC
DINAR A CAN JEPET (SETCASES)

opció Premium per 180€
tot+3h seguiment individual
presencial o online
opció VIP per 219€
tot+5h seguiment individual
presencial o online

RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVAPER EMPRESES I ORGANITZACIONS APORTARAS EL 2% DEL
PAGAMENT AL PNCTF (DONACIÓ INCLOSA
EN EL PREU)
CADA DIMECRES DEL 21 DE SETEMBRE DEL
2022 FINS EL 19 DE JULIOL DEL 2023 DE 9H
A 2H (CAL RESERVA PREVIA)

CONTACTE

608 440 004
mentcos@gmail.com
www.mentcos.com

PER EMPRESES/ORGANITZACIONS (SOTA
PETICIÓ DE SETEMBRE A JULIOL)
SEGONS CONDICIONS METEROLOGIQUES
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MOSTRA 'FEM L'ART, NO LA GUERRA'

L’art com a arma de
sensibilitat massiva
DIFERENTS OBRES PLASMEN EMOCIONS EN EL “NO A
LA GUERRA” DE LA COL·LECTIVA QUE ES POT VISITAR
AQUESTS DIES A ÀMBIT ESPAI D’ART

Una persona aparentment jove, amb grans ulls que no
miren enlloc, deixa anar una gran llàgrima de color blau,
galta avall, mentre el seu rostre continua impassible. És
l’obra de Josep Maria Plans, batejada com a ‘Tristesa’,
que es pot contemplar aquests dies a la sala 1 de l’espai expositiu Àmbit Espai d’Art, al Firal d’Olot. L’efígie ha
estat una de les escollides per aparèixer dins del gran
símbol de la pau que il·lustra el cartell de l’última exposició de la galeria garrotxina.
La comissària de l'exposició, Duaita Prats, a la sala 2 de l'espai d'art

Diferents artistes com Plans han acudit a la crida
d’aquesta col·lectiva, intitulada ‘Fem l’art, no la guerra’,
com a reacció a la invasió de Rússia a Ucraïna però també a les desenes de guerres no televisades que continuen destruint vides al món. El passavolant del Firal
que hi vulgui dedicar uns minuts veurà art que reacciona furibundament als conflictes bèl·lics, com el quadre
‘Parem la puta guerra’, d’Enric Colldecarrera, però també la plasmació d’emocions que es troben a les antípodes de les lluites armades, expressions genuïnes que
només afloren en temps de pau.
‘Les llances del camp’, de Miquel Duran, o ‘Disbauxa’, de
Carme Colldecarrera, en són només alguns exemples.
Altres artistes com Josep Abelló, Carme Ayguavives, Dolors Puigdemont o Marta Trepat es sumen al llistat d’una
mostra eminentment pacifista. “Cadascuna de les obres
és un clam dels artistes per aportar al món quelcom positiu. Tenim molt clar que hi ha formes d’expressar-se,
com ho és l’art, que són ben efectives i sobretot estan
allunyades de qualsevol tipus de violència”, explica
Duaita Prats, comissària de l’exposició, qui diu sentir-se
especialment satisfeta per les valuoses aportacions que
hi han fet els artistes participants. La mostra es pot visitar fins al 23 de juliol, les tardes de divendres i dissabte.

A la zona del
Parc Natural de
la Garrotxa...
Tel. Mòbil 687 020 052
Tel. 972 29 20 61
St. Joan les Fonts
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Can Constans, diverses plantes i múltiples
possibilitats
A la col·lectiva ‘Fem l’art, no la guerra’, no només s’hi poden veure representacions pictòriques, sinó també escultòriques, com l’obra ‘Absorbit’, de Cristina Montero.
El rostre atrapat en un tronc d’una alçada considerable,
apareix com a tòtem i guardià d’una altra sala batejada com 'Espai cava', que s’ha inaugurat per a l’ocasió,
on s’hi pot visitar la instal·lació fotogràfica i escultòrica
‘Baptisme còsmic’, de Prats.
L’edifici de Can Constans, que acull la galeria Àmbit Espai d’Art a peu de carrer, és una antiga construcció de
diverses plantes i múltiples possibilitats. El col·lectiu valora aquests dies les alternatives que s’hi podran dur a
terme per transcendir el seu ‘leit motiv’ expositiu i mostrar el potencial com a centre d’art, i fins i tot de cultura,
al centre d’Olot. De moment, L’Àmbit ja ha aconseguit
defensar-se dels darrers embats d’una societat aparentment allunyada de les arts plàstiques, i s’ha erigit
com a l’últim bastió irreductible de les sales d’exposició
i comercialització, en una ciutat fins fa poc envaïda per
les galeries d’art.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
TRANSPORTS MINGUET

Centenari de Transports Minguet
L'EMPRESA OLOTINA VA NÉIXER EL 1922, ÉS TOTA UNA
REFERÉNCIA I TÉ DIVERSIFICATS DIVERSOS SERVEIS
Poques empreses poden acreditar
una trajectòria centenària i ser una
autèntica referència en el seu sector.
Minguet, amb seu a Olot, és des de
1922, una d’aquestes empreses avalada per una trajectòria professional
que amb el pas dels anys ha adquirit
una diversificació de serveis i treballar «amb la il·lusió del primer dia».
Minguet Trans s’ha especialitzat en
el transport regional i també entre el
nord d’Espanya i França de tot tipus
de productes a granel, des de ciment,
guix, àrids o calç a farines i cereals pel
que compta amb certificats Sandac
per el transport o l’emmagatzematge.
Per realitzar la seva activitat compta
amb camions equipats amb cisternes fixes i basculants, bolquets aptes
també per el transport de ferralla o
pisos mòbils.
Reduir les emissions de C02
Aquests vehicles tots amb normativa
Euro VI aconsegueixen reduir les emissions de Co2 i aconseguir uns con-

sums els més baixos possibles, estant
equipats amb sistema de localització
i gestió de flota. Actualment compta
amb les seves instal·lacions de 20.000
m2 a Olot i 10.000 m2 més al polígon
dels Morrals de la Vall de Bianya.
Del Grup Minguet també pengen
diverses empreses i activitats, HORPISA, amb seu també a Olot. és una
planta de producció de formigó que
acumula 50 anys d’experiència i esta
preparada per fabricar qualsevol tipus de formigó segons normativa
vigent.
Disposa d’una àmplia flota de camions equipats amb sistemes per
reduir les emissions i amb consums baixos
Ha contribuït mitjançant el formigó a
canviar el paisatge de la Garrotxa participant en la construcció d’equipaments com pavellons esportius, l’hospital comarcal, instituts i escoles, o el
parc de bombers, piscines de clubs

esportius o en espais municipals com
l’arxiu, la plaça mercat o l’espai cràter.
També en polígons industrials, depuradores, indústries grans i petites o
la construcció d’habitatges. També a
millores en les comunicacions de la
comarca com l’autovia Olot- Besalú.
I si es tracta d’oferir servei, el Grup
Minguet disposa també d’una estació
de gasoil situada a la carretera de la
Canya 115 d’Olot on es pot trobar la
millor relació qualitat-preu en aquest
combustible. També amb voluntat de
servei funciona annex a les instal·lacions d’Olot un rentador de camions
dotat amb raspalls automàtics i neteja manual amb Karcher amb la que
es pot fer la neteja interior amb productes adequats per a cada vehicle,
rentat de frigorífics i cisternes, entre
d’altres.
El Grup Minguet està de celebració amb aquests 100 anys d’activitat
sempre amb la voluntat de servei al
client i acreditant una notable trajectòria empresarial.
TRANSPORT BOLQUETS
Per a fer transport d’àrids,
ferralla, cereal i qualsevol tipus
de granels.

TRANSPORT CISTERNES
Per a transport de pulvorolents,
en cisternes basculants i fixes
de diferents capacitats.

TRANSPORT PIS MÒBIL
Per a realitzar transport tant
de granels com de mercaderia
paletitzada.

ESTACIÓ SERVEI GASOIL
Situada a la rotonda de la Ctra.
de la Canya a l’entrada d’Olot.

RENTADOR DE CAMIONS
Amb pont de rentat i acabats
manuals per a tot tipus de
camions, cisternes, frigorícs.

PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ
Tot tipus de formigó
segons normativa.

Ctra. de la Canya, 115. 17800 Olot (Girona) - 972 26 20 50
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BIENNAL OLOT FOTOGRAFIA

Torna la Biennal Olot
Fotografia
42 EXPOSICIONS A VISITAR AL LLARG DEL MES
D'AGOST

Del 31 juliol fins al 27 d'agost, podrem gaudir d'una quarantena d'exposicions fotogràfiques a la XV Biennal Olot
Fotografia. Enguany hi participaran fotògrafs catalans i
d'arreu de l'estat espanyol. També hi participaran professionals d'Itàlia, Argentina o Mèxic, entre altres països.
De les 100 sol·licituds que van arribar a l'organització, se
n'han tirat endavant 42. Aquestes ompliran els claustres
de l'Hospici i del Carme, l'Església de Castellfollit de la
Roca i també espais privats com l'Orfeó o a Can Trincheria.
També col·laboraran en la mostra alguns bars de la ciutat,
com ve sent costum.
D’altra banda, l'any de la pandèmia amb prou feines es
van poder fer una vintena d'exposicions fotogràfiques,
només ocupant els claustres de l'Hospici. Això va ser
degut a l'obligatorietat de respectar meticulosament les
mesures de seguretat sanitàries, cosa que no va deixar
recrear-se als visitants en les imatges exposades. Gairebé
tots els convidats d'aquella edició tornaran a participar en
l'Olot Fotografia d'enguany.
L'objectiu principal de la Biennal de Fotografia és, segons
Joan Puigdemont i Carles Sitjà, els seus organitzadors, portar fotografia artística i nova. D’aquesta forma es vol donar a conèixer a autors destres en el setè art estàtic, que
probablement són desconeguts per al públic general. Sitjà
afirma que tots els artistes poden donar un valor afegit
personal i intransferible amb la seva fotografia d’autor.
En aquest sentit, la Biennal Olot Fotografia proposa unes
imatges allunyades del fotoperiodisme i més a prop de la
fotografia artística, molt més lliure i amb propòsits diferents. En aquest sentit, la Biennal agrupa fotògrafs majoritàriament alternatius, fet que la desmarca i li dona caràcter propi.

Joan Puigdemont i Carles Sitjà, organitzadors de l'Olot Fotografia

Viu el teu somni

OLOT VIATGES
Pl.Rector Ferrer, 5 OLOT · 972 269 111
olot@olotviatges.com
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
BIENNAL OLOT FOTOGRAFIA

Foto: Adriana Schlitller Kausch

Foto: Ana Becerra

La inauguració de la Biennal Olot Fotografia 2022 es
durà a terme a l'Hospici a dos quarts de vuit de la tarda el 31 de juliol. Serà una bona oportunitat per veure
les fotografies amb un punt de vista més profund, ja
que els mateixos autors hi seran i podran respondre
preguntes dels interessats. Es faran les exposicions als
diferents espais esmentats durant tot el mes d’agost,
unes setmanes necessàries per poder donar la possibilitat de visitar-les totes als diferents llocs proposats.
A la Biennal Olot Fotografia 2022 hi haurà cinc premis de 500 euros cadascun per a les exposicions.

Foto: Avelino Martinez

També hi haurà finalistes i seleccionats per les beques, que hauran de fer una presentació sobre els
seus treballs. També hi haurà un segon premi en
valor de 400 euros per a impressions. El guanyador
d'enguany exposarà en l'edició de l'any 2024, de la
mateixa manera que el guanyador de la darrera ho
farà en aquesta.
A més d'això, hi haurà diferents tallers fotogràfics,
cada un centrat en un aspecte del món de la imatge.
Com per exemple, el nu o la fotografia nocturna amb
en Quim Dasquens.

VOLS PASSAR UNES VACANCES ORIGINALS I INOBLIDABLES?

Portal líder en
lloguer de vaixells
per internet
Amb més de 40.000 vaixells al
món, lloga un veler, catamarà o
una llanxa al millor preu.
Amb patró o sense.

#samboat

www.samboat.es
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTIVAL ÉSDANSA DE LES PRESES

ÉsDansa segueix
ballant des del 1983
LA 40A EDICIÓ DEL FESTIVAL TINDRÀ LLOC DEL 22
AL 28 D’AGOST A LES PRESES

Aquesta és una edició especial de l’ÉsDansa perquè, a banda de fer anys, el festival recupera el format prepandèmia.
Compta amb la participació de companyies internacionals
i es planteja nous formats d’aprenentatge. Des dels seus
inicis, l’organització del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny ha estat treballant per acostar i transmetre la dansa tradicional a tothom i als nostres dies.
Es busca que el públic passi a formar part de l’espectacle
promovent la voluntat de ballar i del gust que comporta
fer-ho, tant d’una manera participativa com formativa. El
festival acull i fa d’altaveu a la conscienciació de la responsabilitat mediambiental de l’entorn, ja que sense aquest
cap festival seria possible. Avui Ésdansa és referent pel
que fa als festivals de dansa tradicional, que enguany
aposta per una via innovadora: la creativitat dins aquests
balls populars, que fa possible l’origen de noves propostes
del tot interessants.
El Campus del Festival es durà a terme del 22 al 26 d'agost
i s’hi oferiran tallers per a totes les edats a partir dels 4
anys. Per als més petits, de 4 a 14 anys, s’organitzen jornades de cinc dies durant les quals es mostraran els elements principals més icònics dels països participants en
el festival. Per als adults, ÉsDansa’T ofereix 30 tallers de
dansa tradicional d’aquí i d’arreu, mostrant diferents eines
i tècniques. Així doncs, les línies de treball es mantenen en
l’exhibició, la formació, la divulgació, la participació i posen
èmfasi en la creació que no seria possible sense aquesta
tradició.
S’hi trobaran dos itineraris formatius, el primer (IT1) serveix per aprendre danses tradicionals d’arreu i en l’Itinerari 2 (IT2) ja es vol fer un pas més i ensenyar altres
continguts relacionats amb la dansa com la creació, la
improvisació, eines coreogràfiques... Les activitats es dividiran en la franja del matí i de la tarda. En la primera
l’Esbart Santa Tecla de Tarragona i l’Esbart Sant Cugat i de
La Llançadora ensenyaran tant danses tradicionals com
el procediment de creació i evolució de la generació d’un
espectacle, comptant també amb la participació de Laia
Santanach i Lara Brown, dansaires contemporànies. Ja a la
franja de la tarda s’hi trobarà la formació de companyies
internacionals com la mexicana Macuilxóchitl, Ezimnyama
de Zimbawe, Sama de Sri Lanka, el Gran Ballet Argentino i
la Liptov d’Eslovàquia.
Les inscripcions es poden fer a través de la web esdansa.
cat i els preus oscil·len entre els 10€ i els 120€. A través
de Turisme Garrotxa s’han preparat diverses possibilitats
d’allotjament, així com una oferta de restaurants i activitats per dur a terme a la Garrotxa que es podran trobar a
la mateixa web del festival.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
AGENDA D'ESTIU

15 de juliol
Castellfollit de la Roca
17h Centre Cívic 1 d’octubre. Donació
de Sang
22h Piscina Municipal. Banyada Nocturna
Sant Joan les Fonts
20h Prat de Can Miquelet. DJ Kurba
Vall d'en Bas
19.45 Vallviva. Agnès Algueró
21h Vallviva. Mishima
22.30 Vallviva. Rosario
24h Vallviva. Grabu
Vall de Bianya
19h Mas la Vila. Trio Reus Oliu
16 de juliol
Castellfollit de la Roca
16h Piscina Municipal. Copa Pirineus de
natació
Olot
18h Oficina de Turisme. Vermut
modernista a Olot
19h Espai Cràter. Visita guiada al volcà
Montsacopa
Les Planes d'Hostoles
22h Àrea de pícnic la Parada del Jonquer.
Joan Dausà - Ho tenim tot
Les Preses
22h Piscina Municipal. Cinema a la Fresca
Sant Feliu de Pallerols
18h Parc de Mas Rostoll. El Laberint
Vall d'en Bas
19.45 Vallviva. Jessica Mellado
21h Vallviva. Sofía Ellar
22.30 Vallviva. Stay Homas
24h Vallviva. Toni Beiro
Vall de Bianya
21h Mas la Vila. Tempus Trio
17 de juliol
Olot
18.30 Parc Nou. Berta Sala
Les Planes d'Hostoles
20h Jardins de Mas Vedruna. Elena Gadel i
Marta Robles - Les dones de la meva vida
Sant Feliu de Pallerols
18h La Fàbrega. Ramon Bassal
19 de juliol
Argelaguer
20h Sala de Lectura Cau. Tria Llibres a
la Fresca
20 de juliol
Argelaguer
19h Plaça Major. Taller de Ballada de
Country
Olot
19.30 Plaça de Braus. Endangered amb
Flying Pikmis
21 de juliol
Olot
17h Espai Cràter. Els colors de la natura:
art amb cromatografies
21h Plaça del Mig. Kilombo
Les Preses
21h Bar Pati Ca les Monges. Ismael
Gonzalez
22 de juliol
Argelaguer
19h Plaça Major. Festa de l'Escuma
22h Racó de Can Ros. Concert de Jazz
amb Traç
Sant Jaume de Llierca
17h Concurs Infantil de Dibuix
18h Ball de la Faràndula
19h Carrer del Fil. Jocs per als Joves
Sant Joan les Fonts
20h Prat de Can Miquelet. Jèssica Mellado
23 de juliol
Olot
10.30 Espai Cràter. Els colors de la natura:
art amb cromatografies
17.30 Fonts de Sant Roc. Sant Rock Fest
18h Oficina de Turisme. Ioga al Montsacopa
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Les Planes d'Hostoles
22h Plaça Nova. ABBA The new
experience
Sant Feliu de Pallerols
22h Plaça El Firal. Havaneres
Sant Jaume de Llierca
19h Camp de Futbol. Sant Jaume contra
la UE Olot
20h Orquestra Di-versions
24 de juliol
Olot
18.30 Parc Nou. Sambach
Sant Jaume de Llierca
20h Miquel del Roig
Sant Joan les Fonts
18.30 Monestir. Fragments del passat.
Monjos, remeieres i remences
25 de juliol
Sant Jaume de Llierca
12h Ofici solemne
13h Cercavila
18.30 Orquestra Internacional Meravella
26 de juliol
Argelaguer
20h Sala de Lectura Cau. Tria Llibres a
la Fresca
Sant Jaume de Llierca
Vespre Centre Cívic. Grup Sona Bé amb
dinar
28 de juliol
Olot
17h Espai Cràter. Mini mons volcànics
21h Plaça del Mig. Hönk Quartet
Les Preses
21h Bar Pati Ca les Monges. Hatxe Cover
29 de juliol
Argelaguer
22h Plaça Major. Concert de Sardanes
Cobla Vila de La Jonquera
Sant Joan les Fonts
20h Prat de Can Miquelet. la Nit de Gin's
30 de juliol
Castellfollit de la Roca
11h Església Vella. Biennal Olot Fotografia
fins el 27 d’agost
Olot
18h Oficina de Turisme. Ioga al Parc Nou
19h Espai Cràter. Visita guiada al volcà del
Montsacopa
La Canya
8h Sant Fermín de la Canya. XVIII edició
de l'Aplec de la Sardana de la Garrotxa
Les Planes d'Hostoles
12h Parada del Jonquer. Festival
Harmonia
Les Preses
20h Piscina Municipal. Esbart Marboleny i
la Escuela de Jota de Épila
Sant Feliu de Pallerols
21h Sala de Ca les Hermanes. Una nit
amb el Mag Lari
Santa Pau
19.30 Plaça Major. Insomni
22h Plaça Major. Mireia Vives & Borja
Penalba
24h Plaça Major. Caravan Blues
Vall de Bianya
Fins a les 12h Mas l'Espunya. Festa del
Segar i el Batre
19h Sant Martí de Capsec, proposta de
dansa
31 de juliol
Olot
Biennal Olot Fotografia. Fins al 27
d'agost
Sala 15, Epistolario. Fins al 27 d'agost
4 d'agost
Castellfollit de la Roca
17h Piscina Municipal. Challenge David
Moner

Olot
17h Espai Cràter. Mini mons volcànics
21h Plaça del Mig. Manzau
Les Preses
21h Bar Pati Ca les Monges. Carlos
Gómez
5 d'agost
Argelaguer
21.45 l'Era. Reproducció Reportatge El
Llegat d'en Garrell
22h l'Era. Reproducció Pel·lícula DisneyPIXAR Soul
Castellfollit de la Roca
19.30 Plaça Major. Espectacle Infantil de
Núria Clemares
Olot
18h Oficina de Turisme. Tardes al
Montsacopa: un volcà urbà
21h Plaça de Catalunya. Ballada de
Sardanes amb la cobla Jovenívola de
Sabadell
Sant Feliu de Pallerols
18h Ajuntament. Festival de Música
Antiga dels Pirineus
20h església parroquial. grup VN
6 d'agost
Castellfollit de la Roca
22h Piscina Municipal. Banyada Nocturna
Olot
10.30 Espai Cràter. Mini mons volcànics
Les Planes d'Hostoles
22h La Torre del Til·lers. Marc Timón
estrena Amalia
Les Preses
10h Parc de Pedra Tosca. Taller de les
Herbes dels Xacres
21.30 Piscina Municipal. Torneig de
minigolf
Sant Feliu de Pallerols
20h Sala de Ca les Hermanes. La Gallina
dels our d'or
7 d'agost
Olot
18.30 Parc Nou. Five Chickpeas
Sant Joan les Fonts
18.30 Monestir. Fragments del passat.
Monjos, remeieres i remences
10 d'agost
Besalú
21.30 Jardins del Molí. Nits de Circ
11 d'agost
Besalú
21.30 Jardins del Molí. Nits de Circ
Olot
17h Espai Cràter. Els colors de la natura:
art amb cromatografies
21h Plaça del Mig. Litus: Rock &
Calèndules
Les Preses
21h Bar Pati Ca les Monges. Mandie's Soul
12 d'agost
Argelaguer
21h Plaça Vella. Sopar Popular
22h Plaça Vella. Jampo
Besalú
21.30 Jardins del Molí. Nits de Circ
Olot
18h Oficina de Turisme. Vermut
modernista a Olot
20.30 Plaça d'Esteve Ferrer. Tallers de
castells i assajos castellers
21h Plaça de Catalunya. Ballada de
Sardanes amb la cobla Montgrins
13 d'agost
Besalú
21.30 Jardins del Molí. Nits de Circ
Olot
16.30 Espai Cràter. Els colors de la natura:
art amb cromatografies
19h Espai Cràter. Visita guiada al volcà
Montsacopa

Les Preses
10h Parc de Pedra Tosca. Taller de les
Herbes dels Xacres
19h Piscina Municipal. Festa de
l'Escuma
Sant Feliu de Pallerols
22h Plaça El Firal. Rumba & Fusió llatina
Kilombo
14 d'agost
Olot
18.30 Parc Nou. Alba Carmona
15 d'agost
Vall de Bianya
10.30 Festa de Sant Martí del Clot
18 d'agost
Olot
17h Espai Cràter. Mini mons volcànics
21h Plaça del Mig. Atòmic Leopards
Les Preses
21h Bar Pati Ca les Monges. Del Puerto
19 d'agost
Olot
18h Oficina de Turisme. Ioga al
Montsacopa
20.30 Plaça d'Esteve Ferrer. Tallers de
castells i assajos castellers
21h Plaça de Catalunya. Ballada de
Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona
20 d'agost
Castellfollit de la Roca
22h Mirador del cingle. Alèx Pérez
Olot
10.30 Espai Cràter. Mini mons volcànics
Sant Feliu de Pallerols
19h Plaça del Soler. Potser no hi ha final
Vall de Bianya
19h Església de Sant Salvador de Bianya.
proposta de dansa
21 d'agost
Olot
18.30 Parc Nou. Daniel Cros
22 d'agost
Les Preses
Ésdansa. Fins al 28 d'agost
25 d'agost
Olot
17h Espai Cràter. Els colors de la natura:
art amb cromatografies
21h Plaça del Mig. El PP (el Pastor i el
Pastisser)
26 d'agost
Olot
18h Oficina de Turisme. Tarde de ioga al
Parc Nou
20.30 Plaça d'Esteve Ferrer. Tallers de
castells i assajos castellers
21h Plaça de Catalunya. Ballada de
Sardanes amb la cobla La Principal
d’Olot
27 d'agost
Olot
16.30 Espai Cràter. Els colors de la natura:
art amb cromatografies
19h Espai Cràter. Visita guiada al volcà del
Montsacopa
28 d'agost
Olot
18.30 Parc Nou. Tracy Sirés
Vall de Bianya
21.30 Mas Sobeies. Nit de Jazz a la Fresca
30 d'agost
Olot
20.30 Plaça d'Esteve Ferrer. Tallers de
castells i assajos castellers

