les Festes del Tura d’Olot
Les Festes del Tura tenen enguany una clara
protagonista, la faràndula, i amb ella, tota la
cultura popular, aquella que ens donem entre
tots. La festa major d’Olot torna a ser la de
l’oferta musical variada, la de les barraques i la
de les entitats.
Les Festes del Tura inicien el curs a la Garrotxa
després de les vacances d’estiu, són bandera
del que vindrà. De la distància com a antídot
hem passat a l’antídot de la unió. Totes les
activitats que segueixen les festes d’Olot
arriben amb aquest esperit. VIU a la Garrotxa
torna a ser la guia imprescindible per recordar
i tenir en compte totes les iniciatives que ens
tornaran a unir.
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VIU LES FESTES DEL TURA A LA GARROTXA
EDITORIAL

PODER-NOS ABRAÇAR I VEURE’NS ELS
SOMRIURES
De tots els ingredients que habitualment salpebren les
Festes del Tura, enguany destaca una clara protagonista:
la faràndula. Ni l’Ajuntament ni la Comissió de Festes ho
dissimulen en aquesta edició. Es fa evident des del cartell,
centrat en la Gegantessa d’Olot, i segueix amb els pregoners que donaran el tret de sortida a l’alegria, els creadors
de la faràndula Tavi Algueró i Àngel Rigall.
D’aquesta manera, donant protagonisme a la faràndula, es
dona protagonisme a un concepte més transversal, una tradició que sempre camina de la mà dels gegants, les xarangues, els cabeçuts, les cobles, els cavallets i els instruments
de percussió, i aquesta no és altra que la cultura popular.
En un context com el que ens ha tocat viure, després de dos
anys marcats per la distància imposada com a antídot per a
la malaltia –un antídot a les antípodes de la naturalesa humana, val a dir-ho-, el protagonisme per a la cultura popular no és ingenu ni casual. Les Festes del Tura estan fetes de
molts tipus de cultura, però la popular és la que ens donem
entre tots. Ho va explicar molt bé el regidor de Festes de
l’Ajuntament d’Olot, Agustí Arbós, en la primera reunió de
coordinació de la cercavila abans de la festa major: “Quan
pensem en les Festes del Tura, a tots en un moment o altre
ens ve la imatge de la sortida de l’Hospici dels gegants i tot
el seguici que tant estimem a la ciutat. Crec que és l’exemple que més bé defineix les festes, que vol dir entitats, ciutat, tots junts, tots plegats fent la cercavila”.

Les Festes del Tura 2022 arriben amb l’esperit de tornar a
unir més que mai, després de dos anys de més o menys
abstinència. Les autoritats així ho confirmen. “El 2022 les
Festes del Tura tornen a Olot, tornen com més ens agrada,
amb una oferta musical variada, amb les barraques i les entitats organitzant diferents activitats que faran que aquestes festes siguin molt benvingudes per tota la ciutat. Jo crec
que tots tenim moltes ganes de viure les Festes del Tura tal
com són, amb tots al carrer, podent-nos abraçar i veientnos els somriures”, afirmava Agustí dies més tard durant la
presentació del cartell.
Les Festes del Tura inicien el curs a la Garrotxa després de
les vacances d’estiu. Són, per tant, bandera del que vindrà. La distància com a antídot s’acaba; el nou antídot és la
unió, per celebrar el que és natural i per afrontar els reptes
que vindran, que no són pocs. Amb aquest esperit arriben
també les últimes festes majors de la Vall d’en Bas, la Festa
Major de Besalú i totes les activitats que els segueixin a la
tardor. VIU a la Garrotxa torna a ser la guia imprescindible
per recordar i tenir en compte totes les iniciatives que ens
tornaran a unir.

Centre de Bronzejat i Estètica

Vine i pren el sol
Manicures i pedicures

Fotorejuveniment

Depilacions amb cera

Solarium

Depilacions amb làser de Diode

Pressoterapia

Tractaments facials i corporals

Test d’intoleràncies alimentàries

de radiofreqüència

Lifting de pestanyes

Neteges facials

Etc.

C/ Pou del Glaç, 21 Bxs · OLOT · 972 27 35 49 · 619 17 73 75 · info@suntime.cat · www.suntime.cat

5

Setembre 2022

V

VIU LES FESTES DEL TURA
ENTREVISTA A L'ALCALDE D'OLOT PER LES FESTES DEL TURA

Entrevista a l’alcalde d’Olot,
Pep Berga

Les Festes del Tura 2022 tornaran a tenir un programa complet
que ha repescat els actes més
emblemàtics d’abans de la pandèmia. Les entitats tornaran a ser
les protagonistes, amb relleus esperançadors que segueixen tirant
del carro. Parlem amb l’alcalde
d’Olot, Pep Berga, sobre l’ànim
amb què els olotins i olotines haurien de viure la represa de la festa
major.
La faràndula encapçalarà les
Festes del Tura 2022 a través del
pregó dels creadors Tavi Algueró
i Àngel Rigall. Per què li heu volgut donar aquesta especial importància a la cultura popular?
Aquest 2022 tornarem a tenir
unes Festes del Tura normals i és
evident que la faràndula hi té un
pes molt important, sempre l’hi ha
tingut. Jo diria que dues terceres
parts de les peces que surten a la
Cercavila són obres d’en Tavi Algueró i l’Àngel Rigall. Jo en voldria
destacar la part artística; en les seves figures tothom hi reconeix una
mateixa autoria. Aquest primer
dia tan esperat, amb la Cercavila
i continuant amb el pregó, on esperem que les criatures dels dos
creadors puguin acompanyar-los,
serà una manera molt bona de
començar les festes. Serà un pregó molt especial, però el Firalet és
molt gran. Que ningú no pateixi,
que farem cabre a tothom.
Tornem a comptar amb un
programa complet, com el coneixíem abans de la pandèmia?
Doncs sí, la veritat és que una vegada ens hem trobat preparant
el programa, veiem que no hem
perdut cap dels actes importants
que hi havia abans. Les entitats,
que són unes protagonistes importants, perquè una part de les
activitats més esperades de les
Festes del Tura venen del món
associatiu, continuen fent la Batalla de les Flors o la Turinada, tots
aquells actes que estem acostumats a veure per festes, i sobretot
la música, que ens acompanyarà
en quatre escenaris: el Firal Petit,
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"No hem perdut cap dels actes
importants que hi havia abans
del Covid"
la Plaça Campdenmàs, la Plaça Major i també hi haurà activitat al Passeig de la Muralla, amb propostes
variades que puguin agradar a tothom, a més de les barraques, que
no vam poder tenir el 2021 i que
són els que acabaran de normalitzar unes festes com les que havíem
conegut. A mi, si em prens dos anys
de festes ho puc aguantar bé, però
a aquells que els ha agafat entre els
14 i els 18 anys, haver perdut dues
festes és important i tenen ganes de
recuperar-les.

Esperem que les
criatures de Tavi Algueró
i Àngel Rigall puguin
acompanyar-los mentre
pronuncien el pregó
Parlant d’entitats i de joves, el relleu de les penyes s’està portant
bé, amb una Faràndula Ràcing
Team que ha pres la responsabilitat d’organitzar la Turinada i tornar-la als orígens.
És curiós perquè a vegades un pot
pensar que les entitats porten el
segell d’una activitat determinada i
quan l’entitat perd el protagonisme
es podria perdre aquella activitat,
però hi ha un relleu. El Ràcing Team
en aquests moments té molts membres i moltes ganes de fer coses i
està molt bé que entomin tot allò
que algú s’ha cansat d’organitzar,
cosa que també és molt lògica i hi
hauríem d’estar més acostumats.
I amb el seu gegant, en Tim, ocuparan la plaça de Can Saus, al costat del Santuari del Tura, que se
suma a la festa.
Sí, tota aquella part del Nucli Antic és la que pren un
protagonisme important.
En concret, el Ràcing Team
s’ha identificat amb aquesta plaça.
Us preocupa el fenomen de les
punxades a la
nit? N’heu par-

lat amb els cossos de seguretat?
Sí, evidentment és un tema del
qual aquest estiu se’n parla molt
i nosaltres també n’hem parlat
preveient que podria passar. És
important que tant els cossos de
seguretat com tota la gent que
està darrere de l’organització de
les festes o la que es troba a les
barraques sàpiguen quins protocols d’actuació s’han de seguir
en el cas que es doni una punxada, perquè puguin informar bé a
la persona que s’hi trobi. Un no
acaba d’entendre quina gràcia
es pot trobar anant a espatllar
les festes de poble, perquè en algun cas s’ha hagut de parar fins i
tot la música o s’ha hagut d’interrompre la festa. Esperem que no
passi a les Festes del Tura però, si
passa, estem preparats per atendre-ho.
En tot cas, tornarà a haver-hi
un Punt Lila com a referència?
Sí, i hi haurà tots els serveis d’assistència mèdica propis d’una
festa tan multitudinària. Serveis
d’ambulància estaran repartits
per la ciutat i podran atendre tothom qui ho necessiti.
Amb quins ànims recomana
que es visquin les Festes del
Tura 2022?
Les recomanacions són sempre les mateixes, la festa és per
passar-ho bé, per trobar-se amb
els amics i les amigues, per gaudir-ne i evitar tot allò que pugui
anar malament. La gent, que actuï amb moderació i civisme. Les
Festes estan preparades perquè
tothom ho passi bé i a vegades
són fets puntuals que es donen
en determinades hores de la nit
els que poden acabar espatllant
la festa. Esperem que això no
passi, tindrem tots els elements
de seguretat preparats perquè
així sigui. Esperem que les festes,
una vegada passades,
ens deixin el record
d’haver-ho
passat
bé com no ho fèiem
des del 2019.

VIU LES FESTES DEL TURA
EL CARTELL

La Gegantessa és la
protagonista del cartell de
les Festes del Tura 2022
ESTÀ INSPIRAT EN EL CARTELLISME MODERNISTA
DE LA MARCA OLOTINA CIGARRILLOS PARÍS

El cartell de les Festes del Tura d’Olot 2022 confirma el
protagonisme absolut que la faràndula i la cultura popular tenen en l’edició de la represa. S’inspira en el cartellisme modernista amb segell olotí de Cigarrillos París
i té la Gegantessa com a protagonista, amb la presència
d’altres personatges de la faràndula com el Gegant, els
Nans i els Cavallets. Enguany tocava elegir l’obra a partir d’un concurs de cartells. La proposta va ser escollida
d’entre una cinquantena d’obres presentades.
El seu autor és el barceloní Eloi Casanovas, artista, conservador i restaurador de béns culturals. Va estudiar
el Batxillerat Artístic a l’Escola Massana de Barcelona i
aquest any s’ha graduat a la Universitat de Barcelona en
l’especialització d’escultura sobre fusta. Ha basat la seva
trajectòria professional en les figures i elements de cultura popular catalana i d’imatgeria festiva, ha restaurat
diverses peces i les ha plasmat en diverses obres artístiques. També s’ha encarregat de la cartelleria de festes
tradicionals. El 2019, va ser reconegut amb l’accèssit del
Concurs de Cartells de la Patum de Berga. En el seu discurs, Casanovas va desfer-se en elogis cap a la faràndula
d’Olot: “La protagonista no pot ser una altra que la vostra Gegantessa, que em va deixar fascinat l’any passat
a les meves primeres Festes del Tura i a qui li vaig voler
dedicar el cartell que espero que sigui molt ben rebut
per tots vosaltres. Teniu una faràndula preciosa, heu
d’estar molt orgullosos de la vostra festa i de la impressió que transmeteu fora d’Olot. A nivell personal, em va
arribar molt l’estima que tots denoteu cap a les vostres
figures”, va assegurar.
El regidor de Festes de l’Ajuntament d’Olot, Agustí Arbós,
va voler destacar “el fet que artistes d’arreu de Catalunya mirin cap a la ciutat amb ganes de presentar una proposta molt bona. A més a més, denota un coneixement
profund del que és la nostra història artística pel que fa
als cartells i el cartellisme a la nostra ciutat”.
Les obres de Judit Bañeras i Emma Reixach van ser les
dues finalistes del concurs d’enguany. El cartell guanyador, portada del programa de festes i que des del 5
d’agost s’ha pogut recollir a Can Trincheria i l’Oficina de
Turisme d’Olot, ha rebut molt bones valoracions per part
de la ciutadania, en contenir un element de la faràndula
tan estimat i amb una tècnica tan acurada com l’exhibida per Casanovas. Els artistes que no han estat elegits
enguany, tindran una nova oportunitat el 2024. El 2023
el cartell serà elegit per encàrrec, com marca la tradició
per als anys imparells.
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VIU LES FESTES DEL TURA
EL CARTELL

La protagonista no pot
ser una altra que la
vostra Gegantessa, que
em va deixar fascinat
l’any passat a les
meves primeres
Festes del Tura
Eloi Casanovas, autor del cartell
guanyador de les Festes del Tura 2022
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VIU LES FESTES DEL TURA
LA CERCAVILA

La faràndula torna a
prendre els carrers
LES GANES DE REPRENDRE LA CERCAVILA DESPRÉS
DE TRES ANYS FARAN QUE NO FALTI CAP FIGURA NI
BALLADOR A LA CITA

Les Festes del Tura seran multitudinàries, i això s’experimentarà des del primer minut. La Cercavila de la
faràndula és l’activitat que habitualment obra la programació i aquest any ho farà de quina manera, després de dues edicions sense sortir a causa de les restriccions sanitàries. Les Festes del Carme ja van donar
el primer avís al juliol. A la plaça del Carme no s’hi podia ni passar per veure de prop el Drac, el Pollastre, el
Conill i els Conillets. Anna Domènech, membre de la
Comissió de Festes i responsable de l’organització de
la cercavila des de fa 10 anys, assegura que enguany
hi participaran les mateixes figures que ho van fer el
2019, i encara se n’incorporaran de noves que han sorgit darrerament. Exemples en seran el nou gegantó del
Xiprer i les Planotes, la gegantessa Violant del barri de
Sant Francesc i en Tim, el gegant de la Faràndula Ràcing
Team, presentat en societat durant les Festes del Tura
de l’any passat i que aquesta edició s’estrenarà pels carrers de la ciutat.

Foto: ME

Foto: ME
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PIS EN VENDA AL CENTRE
(PLAÇA CLARÀ)
90m2. Nou per estrenar,
totalment reformat. Acabats
de qualitat. Molt lluminós. 3
dormitoris, bany complert,
cuina/menjador i sala-estar
amb accés a la terrassa de
12m2. Parquet, gas natural,
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2,6 has. de terreny.
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Zona molt tranquil.la i amb
bones vistes.
Casa de 235m2. en molt
bon estat i bons acabats. 2
garatges amb capacitat
per a 3 cotxes, 3 banys, 4
dormitoris, terrassa, jardí.

VIU LES FESTES DEL TURA
LA CERCAVILA

El regidor de Festes, Agustí Arbós, és coneixedor de les
expectatives que enguany generarà la cercavila: “Les ganes són triples pels tres anys que fa que no la vivim. Per
Corpus ja vam viure una cercavila molt especial, però per
a mi no hi ha moment més maco que el primer dia de
les Festes del Tura, quan no només surten els gegants
d’Olot sinó tots els dels barris, les entitats i tota la gent
que té ganes de passejar-los per la ciutat al ritme de la
música. Quan pensem en les Festes del Tura, a tots en
un moment o altre ens ve aquella imatge, que és la de la
sortida de l’Hospici dels gegants i tot aquest seguici que
tant estimem a la ciutat. És l’exemple que més bé defineix les festes des del nostre punt de vista, que vol dir
entitats, ciutat, tots junts, tots plegats fent la cercavila”.
No hi faltarà ningú
Una xaranga i diverses cobles posaran música a la marxa
de gegants, gegantons, cabeçuts i cavallets. Tantes són
les ganes que la xerinola torni als carrers, que enguany
sembla que l’organització no tindrà problemes per trobar balladors. Els darrers anys, des de la Comissió de
Festes s’havia elaborat un llistat de possibles portadors
per assignar als barris o entitats que se n’havien quedat
sense. “Enguany són ben pocs els col·lectius que han demanat balladors”, ha confirmat Anna Domènech.
Tot i que enguany farà una dècada que s’encarrega de
l’organització de la cercavila, la membre de la Comissió
assegura que està nerviosa com el primer dia. “Inclús
la meva filla em diu que no s’ho explica. Però segueixo
patint perquè puguem ser tots, que tot vagi bé, que no
plogui... És que crec que és dels actes més emblemàtics

Foto: ME

que hi ha. Tothom l’espera amb tanta il·lusió que finalment, si per qualsevol cosa no surt bé et sap molt de
greu. De moment... toquem fusta!”.
L’exposició s’hi queda
Els assistents a les Festes del Tura 2021 recordaran que
l’any passat la cercavila de la faràndula va ser substituïda per una exposició a l’Hospici d’Olot. A falta que
la cercavila anés a trobar els olotins i olotines, van ser
les famílies les que es van apropar al punt de partida
del recorregut tradicional per veure de prop les figures.
Cada grup s’hi exposava juntament amb una fitxa que
detallava l’any de creació, la història i les característi-

OBERT DE DIJOUS A DILLUNS

CARRER LLOSA, 6
Pollastres a l'ast · carns a la brasa · patates d'Olot · canelons artesans
Tot tipus d'elaboracions casolanes que no us podeu perdre!
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VIU LES FESTES DEL TURA
TÍTOL APARTAT

A la cercavila del 2022
s’estrenaran en Tim,
la gegantessa Violant del barri de
Sant Francesc i el nou
gegantó del Xiprer i les Planotes

Algunes de les figures de la cercavila

ques físiques de la diversa faràndula. L’experiència
va agradar fins al punt que diverses famílies van
adreçar-se a l’organitzadora per demanar que enguany hi tornés a ser. “Sobretot els petits que passejaven per allà ens demanaven si ho tornaríem a
fer. I tant!”, explica Anna Domènech. La mostra no
s’allargarà tant com l’any passat, però es garanteix
que s’hi quedarà durant els dies que duri la festa.
Es començarà a muntar els dies 5 i 6 de setembre
i, el 7, després que la faràndula hagi marxat pels
carrers d’Olot, es deixarà a l’Hospici, al lloc assignat, perquè grans i petits s’hi puguin apropar fins
a la Diada.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Els Gegants d’Olot
El Lligamosques
Els Nans i els Cavallets
Els Gegants del barri de la Caixa
El Gallarut del barri de les Fonts
Els Gegants del barri de Pequín
Els Animaltes del Cor de Maria
El Pubill i la Pubilla del barri del Roser
Els Capgrossos de l’Orfeó
Els Gegants del barri de Sant Francesc
El Tió de l’ACO
Les Perdius de Batet
Els Capgrossos del barri del Morrot
La Faràndula del barri de Sant Roc
Els Mussols del Centre de Salut Mental
Els Sols de Rialles
El Cabeçut del Barri de Sant Cristòfor
Els Cabeçuts de la Residència Montsacopa
Els Capgrossos del barri de Benavent
Els Gegants i el Gat del barri de Sant Miquel
La Faràndula del barri de Sant Ferriol
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VIU LES FESTES DEL TURA
ELS BALLADORS

Nous joves
prenen l’hàbit
ELS BALLS DELS GEGANTS, NANS I CAVALLETS
INCORPOREN NOUS RELLEUS QUE ES PODRAN VEURE
A LA PLAÇA MAJOR I EN CERCAVILA PELS CARRERS DE
LA CIUTAT

Cada festa major suma un any i -llei de vida-, cada edició de les Festes del Tura incorpora almenys un canvi a les files dels Gegants, Nans i Cavallets. Després
de la cancel·lació del 2020 i la festa atípica del 2021,
aquest any es donen canvis a cadascun dels grups. Als
geganters, ho farà Guillem Guix, després d’estrenar-se
per Corpus. És el seu any d’iniciació; això vol dir que
no ballarà a la plaça però sí que portarà el Gegant a la
cercavila. L’olotí encara el repte amb il·lusió i confiança.
Quan t’hi vas posar a ballar la faràndula?
Em van cridar per ballar els cabeçuts als 14 anys.
Hi havia antics balladors a la teva família?
No, però hi ha molta tradició de seguir la faràndula. Als
meus pares els encantaven els Gegants i van pensar
que tindria l’opció de fer-los ballar si m’hi apuntaven
de ben petit.
I tu, com vas d’afició?
Ara, molta. Quan em van avisar per entrar a la faràndula, vaig dubtar, per sort vaig dir que sí perquè realment
s’hi gaudeix molt. Es fa molta família, molta tradició i
molt de poble. A mi m’encanta.
La pandèmia t’ha fet esperar de més?
No, em va enganxar just quan esperava per començar
a ballar com a geganter.
Com va ser el moment de reenganxar-te com a geganter?
L'estiu passat em van avançar que, segurament, l'Aniol
Massegur plegaria i quedaria una vacant. Òbviament,
vaig dir que si. Ens hem hagut de coordinar pels horaris, però no hi ha hagut cap problema. Els assajos van
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començar al febrer i es van allargar fins el dia de Corpus. De moment, soc l'encarregat de portar el Gegant
a les cercaviles i donar descans als veterans. Vaig estar
una mica nerviós al principi, però estic molt content
per l'experiència.
I a esperar el debut a plaça
Tots els companys em diuen que el gran moment és el
ball a la plaça. L'espero amb ganes.
Quan et tocarà?
Encara em queda un temps. Quan hi hagi una vacant,
podré entrar com a ballador a la plaça. Mentres, esperaré i perfeccionaré la tècnica.
És una qüestió de pràctica o cal quelcom més per
ballar els Gegants d’Olot?
Tots els companys coincideixen a dir que són hores, i hores de portar-lo i sentir-t'hi bé dins. Cada geganter pren
una postura diferent a l’hora de portar-lo. Tothom té els
seus trucs, però tots diuen que són hores i anys, inclús.
Es diu que al principi pateixes més que gaudeixes, però
que quan es gaudeix es fa amb molta intensitat.

Nous Nans

Laura Bahí
Martina Cots
Nora Murlà

Nous Cavallets
Jordi Gelis
Bruna Guix
Joan Soler

VIU LES FESTES DEL TURA
ELS BALLADORS

Emoció i responsabilitat
EL GEGANTER VETERÀ ANDREU GIRONA S’ESTRENA
COM A CAP DE COLLA EN AQUESTES FESTES DEL TURA

En el grup de balladors dels Gegants d’Olot hi ha una
llei no escrita que diu que el geganter veterà és qui té
l’última paraula. Aquest proper 7 de setembre, Andreu
Girona sortirà de l’Hospici amb la gegantessa sobre les
espatlles i els dos galons al pit, com a geganter veterà
i com a nou cap de colla. Ell treu ferro a aquest últim
reconeixement que li han fet els companys. “Ser cap de
colla vol dir ser-ne el portaveu, qui representa al grup,
però a la plaça no té cap mena d’autoritat sobre els
seus companys”.
Girona és, dels pocs geganters que té les claus de l’Hospici. És ell qui ens obre la porta quan ens disposem a
acompanyar-los en un dels assajos.
Esperem que acabi d’assajar amb els seus companys.
Després ens até al pati del claustre. Allà, Andreu Girona
reflexiona sobre el càrrec de cap de colla, que en el seu
moment ja va exercir el seu pare, Àngel Girona, una
circumstància que es dona per primera vegada a la ciutat. “És, més que res, la responsabilitat de representar
bé els companys”. En aquest punt, se’n recorda d’Aniol
Massegur, el seu predecessor. “Si aconsegueixo fer-ho
la meitat de bé que ho va fer ell, em donaré per satisfet”. Destaca també els primers passos de qui ha entrat a formar part dels geganters després de la marxa
de Massegur, Guillem Guix. “Ja va debutar per Corpus i
realment ho va fer molt bé”.

Va ser el 1997 quan Girona va sortir per primera vegada portant un cap de nan. Des de llavors, ha provat tots
els calçats, s’ha ajustat totes les figures i s’ha preparat
per a tots els balls.

Andreu va debutar ballant la Gegantessa el 2013. Des
de llavors, sempre més ha ballat la figura femenina,
més baixa que el Gegant, però més dinàmica. Les robes
que vesteix la Gegantessa es desprenen més de l’estructura quan gira veloç sobre el seu eix, fent un efecte
molt agraït durant el ball. El geganter se sent més atret
per la Gegantessa, ja que el seu ball s'adiu més amb el
seu caràcter 'mogut'.

Ser el veterà de la colla vol dir que l’experiència s’acaba, el protocol dicta que només es poden portar els gegants durant deu anys. A l’Andreu li queda aquest i el
pròxim per arribar-hi. En aquests moments, dubta si
esgotar-los. Tot i això, està d'acord amb el relleu generacional. "Jo ara gaudeixo de cada segon. L’experiència
me l’emportaré sempre amb mi, però trobaré a faltar la
família que es fa dins del grup”.

ARROSSERIA

CUINA MEDITERRÀNIA
Ta m b é m en ja r p er e m po r t ar

Tel. 872 09 74 07
Ctra. Santa Pau, km.3 · 17800 Olot
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Arrossos i calderetes

Encàrrecs per a grups fets a mida

VIU LES FESTES DEL TURA
LASER FACTORY

Laser Factory té una àmplia trajectòria
en el sector de la depilació làser
L’EMPRESA CATALANA, QUE NO ÉS FRANQUÍCIA, OFEREIX UN SERVEI DE
PROXIMITAT I PERSONALITZAT

L’empresa Laser Factory, especialitzada en depilació làser de díode d’alta potència, compta amb una acreditada trajectòria amb tretze centres
a Catalunya, un d’ells a Olot, des de
gairebé els seus inicis, amb projecció
d’expansió segons la demanda dels
seus clients a noves localitzacions
del territori català. Compta amb la
tecnologia més avançada del mercat, amb un equip de professionals
degudament formats que vetllen
sempre per oferir el millor servei als
clients i la garantia de qualitat.
El làser de díode d’alta potència és
indolor, es pot realitzar durant tot
l’any, inclús a l’estiu. Laser Factory
sempre respecta la pell amb la garantia d’obtenir resultats visibles
des de la primera sessió. Gràcies al
sistema de refredament del capçal,

l’experiència de depilar-se ja no és
un fet dolorós i pot ser del tot agradable per als clients a cada sessió.
Laser Factory a Olot
El centre d’Olot està ubicat en una
zona molt cèntrica, a la Plaça Clarà
número 3, en un local espaiós i ampli que reflecteix la dedicació i la cura
cap als clients, amb unes instal·lacions modernes de més de 160m2. Ja
són molts els clients que han confiat
en l’empresa per a la cura de la seva
pell i la realització del tractament.
Servei personalitzat
L’objectiu és posar a disposició dels
clients un espai agradable i de confiança on se sentin còmodes per
realitzar el seu tractament de depi-

lació làser. El fet de no ser una franquícia permet estar sempre en contacte amb els pacients, oferint-los el
servei que més s’adapti a les seves
necessitats, com també, un cop iniciat el tractament, realitzar-los el seguiment adequat perquè obtinguin
els resultats esperats.
Packs i preus competitius
Laser Factory disposa de tarifes que
s’adapten a les necessitats de cadascú, ja que disposen de diferents
Packs masculins i femenins a preus
molt ajustats, zones soltes, i a més,
personalitzen les zones a demanda
del client. Disposen de promocions
de benvinguda o una primera sessió
gratuïta perquè puguin conèixer el
servei i comprovar l’efectivitat des
de la primera sessió.
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VIU LES FESTES DEL TURA
ELS PREGONERS: TAVI ALGUERÓ I ÀNGEL RIGALL

Un homenatge a tots els
farandulers i faranduleres
L’AJUNTAMENT D’OLOT HA ENCARREGAT EL PREGÓ
DE FESTES DEL TURA A TAVI ALGUERÓ I ÀNGEL
RIGALL, AUTORS DE MÉS D’UNA QUARANTENA DE
FIGURES DE LA FARÀNDULA OLOTINA

Tots dos van néixer el 1963, però aquesta no ha estat
l’única coincidència de les seves vides. Tots dos van mostrar aptituds artístiques de ben joves i tots dos ensenyen
a l’Escola Municipal d’Expressió. El destí els va tornar a
unir el 1994, quan l’AOAPIX va entestar-se a fer un gegant
de creació Km 0. Es van autoconvèncer que, si altres s’havien atrevit abans, ells també podien fer una figura de
la faràndula. A les seves esquenes ja porten prop d’una
vuitantena de fetes, més de quaranta de les quals per encàrrec dels barris i les entitats d’Olot. L’Ajuntament ha decidit encarregar-los el pregó de festes com un homenatge
a tots “els creadors, balladors i a tothom que s’hi dedica” a
la faràndula de la ciutat.
Quantes de les figures que desfilen a la cercavila de
les Festes del Tura són fetes per vosaltres?
Àngel Rigall: Una quarantena. Podrien ser ben bé la meitat de les que van a la cercavila. Hem de descomptar els
marrans de l’AOAPIX, que no hi desfilen el primer dia.
Hem fet també tres rèpliques: la del Pollastre, la del Conill
i també l’àliga nova de Sant Ferriol.
Us va sorprendre que l’Ajuntament pensés en vosaltres per fer el pregó?
Tavi Algueró: Sí, no ens ho esperàvem gens perquè ni tan
sols ens ho havíem arribat a imaginar.
A.R.: El cartell de festes sí que penses que algun dia o l’altre te l’encarregaran, però el pregó jo no hi havia pensat
mai.
Què significa per a vosaltres ser els pregoners?
T.A.: D’entrada, molta por. La meva primera reacció va
ser la de no voler-ho fer, però bé, després ens vam recompondre i vam reflexionar que, si ens ho demanaven,
per alguna cosa devia ser. Els inputs que hem anat rebent
fins ara són molt bons. D’alguna manera, és un reconeixement. Ara, el fet en sí... es pot dir que estem acollonits.
A.R.: Més que res perquè s’escapa del que estem acostumats. Si hem de fer un dibuix, d’acord, és el nostre camp,
però que ens han demanat això ja entra dins de les arts
escèniques. El fet de sortir a un balcó i tenir tothom escoltant fa molta impressió.
Com ha afectat l’aturada per la pandèmia a la faràndula?
A.R.: Pel que fa a la feina, ha afectat poc perquè per sort
teníem uns encàrrecs i els hem pogut fer més tranquil·lament. No hi havia data d’entrega perquè ningú sabia
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Tavi Algueró i Àngel Rigall, al centre, amb tres dels seus gegants: d’esquerra a dreta
Faràndula Ràcing Team el 2021, i en Clam dels Almogàvers, fet el 2008

quan en podríem sortir.
Quines han estat les últimes figures que heu fet?
T.A.: L’última figura grossa que hem fet ha estat en Tim
del Ràcing Team, la gegantessa Talena i dos nous capgrossos per a Sant Jaume de Llierca i les cinc copes dels
Almogàvers, que ja van sortir pel seu 25è aniversari, no
fa pas molt.
A.R.: Són cinc capgrossos que representen les copes de
la Champions amb diferents formes. També hem fet nou
capgrossos per a un espectacle de l’Esbart Marboleny de
les Preses.
Com funciona el procés de creació de les figures?
T.A.: Primerament s’ha de produir un ‘feedback’ entre
l’entitat que fa l’encàrrec i nosaltres perquè entenguem
què volen i per a què ha de servir. Una cosa és un espectacle de la Marboleny, que tenen uns moviments molt específics, i l’altra és una peça gran com en Tim que és ben
bé per sortir al carrer.
També feu restauracions. Quina és la figura més antiga que heu restaurat?
A.R.: No fa pas massa hem estat restaurant l’Àliga Vella
del barri de Sant Ferriol, que és la més antiga que es conserva a Olot. És una peça que surt ben bé per la festa
perquè és molt delicada. L’hem restaurat conservant al
màxim tot el material que tenia.
Quin manteniment es requereix habitualment?
A.R.: Bàsicament de pintura. Dins l’estructura, a vegades

VIU LES FESTES DEL TURA
TÍTOL APARTAT

3,85 metres fa el gegant més alt que han construït, en Tim de la Faràndula Ràcing Team. Segueix la norma que cap no pot ser més alt que
els Gegants d’Olot i és un xic més baix que la
Gegantessa.

a, la seva primera creació, el Porc i el Xai de la penya AOAPIX; en Tim, fet per a la

hi ha alguna peça de fusta que s’ha trencat i hem d’intentar canviar-la, o reforçar algun altre material, però bàsicament és pintura.
T.A.: Tot el que des de fora pugui veure’s malmès, com
una esquerda o similar, nosaltres intentem d’alguna manera dissimular-ho. De dins, es tracta de consolidar l’estructura.
A.R.: El que va bé és quan s’encarrega una rèplica, perquè
es fa en fibra de vidre, les peces antigues es guarden al
museu i es fa ballar la més nova i lleugera.
Quina és la major de les dificultats a l’hora de fer
aquest treball creatiu?
T.A.: Cada figura té les seves. Cada nou encàrrec que tenim és el que té una major dificultat, fins que l’hem su-

Algueró i Rigall pronunciaran el pregó des del
balcó de l’Ajuntament el 7 de setembre a les 21h
i es podrà seguir en directe a Olot TV i Ràdio Olot.
perat. Els majors reptes giren entorn que la figura sigui
portable, que sigui el més lleugera possible –això ens preocupa molt– i que la gent que ens l’encarrega se la senti
seva i la identifiquin com a tal. I que siguin prou maques
com per sortir al carrer.
Qui o què va fer-vos endinsar dins d’aquest món?
A.R.: Això va ser culpa de la penya AOAPIX, que volien fer
un gegant o dos. Estaven dubtant si volien fer el Porc i el
Xai junts o per separat, però estaven segurs que volien
que fos fet aquí Olot i confiaven molt en nosaltres. Ens
varen demanar si ens atrevíem a fer-los. No ho havíem fet
mai però vam decidir provar-ho. Ens va fer gràcia fer-ho.
A partir d’aquest, ha estat un continu d’encàrrecs, tampoc
era la nostra intenció.
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Foto: Ràdio Olot

Dos artistes totals
Es coneix com a artista total la persona que té un ampli
coneixement de les diferents disciplines artístiques i pot
aplicar-les en múltiples suports. Certament, Tavi Algueró
i Àngel Rigall són dos artistes totals en el camp de les arts
plàstiques. L’il·lustrador Tavi Algueró, nascut a Castellfollit de la Roca i alcalde pedani de Batet de la Serra des
del 2009, ha plasmat els seus dibuixos en contes, mitjans
de comunicació, publicitat, plataformes digitals o decoracions d’espais. Ara se’l reconeix per fer-ho en figures de
gran format. És també l’actual director de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot.
Àngel Rigall, per la seva banda, compta amb una extensa
formació i carrera professional en els àmbits de la pintura
i l’escultura. Va estudiar a la Llotja de Barcelona i a l’Escola
d’Art d’Olot, on va titular-se com a tècnic Superior amb
Arts Aplicades a l’Escultura. S’ha expressat artísticament
a través del carbó, la pintura acrílica i a l'oli, fang, fusta,
pedra, fibra de vidre o ciment. Ha exposat a Vic, Girona,
Barcelona, Mallorca, Perpinyà o Stuttgart. Seves són l’escultura homenatge als pescallunes de Sant Feliu de Pallerols o el bronze de El porc i el xai a la plaça Campdenmàs
d’Olot. Les últimes creacions d’aquests artistes totals han
estat la rèplica de la geganta Talena i dos capgrossos de
Sant Jaume de Llierca.
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Algunes de les seves creacions
a la cercavila, de més velles a més noves
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El Porc i El Xai de l’AOAPIX (1994)
Rèplica del Pollastre del Carme (1995)
La Cabreta del Cornamusam (1996)
En Jepet i la Cisqueta del Xiprer (1998)
El Nen de Rialles (1999)
En Xiqués i la Maria del Cor de Maria (2001)
El Ratolí del barri de Bonavista (2004)
L’Homarrà de l’AOAPIX (2005)
Els Gegants de Sant Cristòfor (2007)
En Clam dels Almogàvers (2008)
Els Cavallets de Sant Cristòfor (2009)
El Santonegro del Nucli Antic (2009)
En Batoies de Batet (2012)
La Fada Grida del Malagrida (2014)
El Ferroviari dels Amics del Tren (2014)
Els Elements del Malagrida (2015)
Rèplica del Conill del Carme (2015)
Els Menjaglans del Malagrida (2015)
En Tim del Ràcing Team (2020)
Les Copes de la Champions dels Almogàvers (2022)

VIU LES FESTES DEL TURA
PRIMER PLAT

El Primer Plat obre per les
Festes del Tura
L’ESTABLIMENT OFERIRÀ ÀPATS CUINATS AMB EL SEU SEGELL DE
QUALITAT A POQUES PASSES DELS ACTES DE FESTA MAJOR

Aquest any El Primer Plat fa un pas
més pel que fa als serveis que ofereix als olotins i les olotines. L’establiment obrirà els dies de festa
a Olot, de manera ininterrompuda
des de les 9 del matí per tal d’oferir
plats calents i de qualitat a tothom
qui ho vulgui i no tingui temps per
cuinar durant els atrafegats dies
de festa. Per als actuals responsables de l’establiment, l’equació era
senzilla i fins i tot lògica: “Ens trobem al carrer Major, a tocar de l’església de Sant Esteve. És un carrer
de molt moviment. La gent voldrà
anar a fer un frankfurt un dia, però
potser un altre dia li vindrà de gust
menjar algun altre tipus de menjar. Les Festes del Tura duren cinc
dies, i amb nosaltres podran trobar
altres alternatives”, comenta la Sílvia, una de les actuals responsables del local.

arrossos o fideuàs. “Fem molts tipus de croquetes, també”, apunta
la Sílvia. El Primer Plat entregarà
croquetes variades en paperines
perquè els clients se les emportin
i continuïn la festa. En paperines
també serviran bunyols de bacallà,
patates d’Olot o calamars a la romana. “Tot el que es pugui imaginar
com a tapa s’ho podran emportar
en una paperina”, explica la Sílvia.
“Així mateix, oferirem tot tipus de
plats per menjar a taula”.

Durant les Festes
del Tura es podrà
anar a El Primer
Plat a recollir un
entrepà o qualsevol plat més
elaborat, anant
directament fins
a l’establiment o reservant prèviament per telèfon o per Whatsapp,
al 621 25 59 18. Al local s’hi podran
trobar amanides, pastes diverses,

Punt de referència de menjar
cuinat tradicional

Al local
s’entregaran
paperines per
emportar-se
el menjar i
continuar la
festa

Si parlem de begudes, al local tampoc no hi faltaran refrescos, vi,
cava, sangria o cerveses. Les Festes
del Tura sumaran una romeguera
més al carrer de Sant Esteve. L’establiment fa una aposta decidida per
un servei que creuen que gaudirà
de molta demanda al Nucli Antic
durant la festa major.

Amb l’obertura del local al centre
d’Olot durant les Festes del Tura,
El Primer Plat es posiciona com a
punt de referència de menjar cuinat tradicional al centre de la capital garrotxina. Els seus responsables no s’han deixat portar per les
modes de cuina ràpida, sinó que
volen consolidar la seva oferta de

plats de tota la vida, “dels avis”, com
els agrada dir, a partir de producte
fresc. “Valorem molt la qualitat del
producte i volem que també el valorin en la seva justa mesura”, assegura la Sílvia. “Per fer els arrossos
busquem el millor marisc, no ens
acontentem amb congelats per fer
volum; busquem el producte de
proximitat sempre que sigui possible, cuinat amb moltíssima dedicació i amb una presentació exquisida. Volem que els clients s’emportin
un plat de qualitat al paladar”.

Potser després de fer un
frankfurt, un altre dia als
olotins els vindrà de gust
algun altre tipus de menjar

El Primer Plat és obert tots els dies,
de dilluns a diumenge, i també els
festius. Recentment també ha començat a oferir servei a domicili.
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CULTURA POPULAR

Les festes de les entitats i associacions
LES DIFERENTS ENTITATS, ASSOCIACIONS I PENYES TAMBÉ ORGANITZEN ACTES

A Olot, a més de la comissió de festes,
moltes entitats treballen per oferir actes durant les festes. Aquestes agrupacions organitzen una bona part dels
actes que se celebren i des de fa mesos
hi estan treballant.
L'AOAPIX és una de les entitats que
més es mou per les Festes del Tura.
Aquest any, sota el lema 'FDT A SAC!'
el Porc i el Xai tornaran al carrer amb
molta energia.
Les festes per a l'AOAPIX comencen
el 7 de setembre. En acabar l'esclat
del volcanet, hi haurà una cercavila a
càrrec del Porc i el Xai que acabarà a
la plaça de Campdenmàs on ballaran
amb la cobla La principal d'Olot.
El dijous 8, a les cinc de la tarda, el
Porc i el Xai ballaran amb els Ministrers de la Bouera i seguiran amb una
cercavila fins a la Residència del Tura.
Allà, tornaran a ballar i faran una altra
cercavila que ens portarà fins a Sant
Esteve. La festa s'acabarà a la plaça de
Campdenmàs.

El plat fort del divendres són l'encierru
de marrans des de Sant Esteve fins al
Tura, per celebrar els 33 anys de l'entitat, i el concurs de paelles organitzat al
passeig de la Muralla.
El dissabte 10, l'encierru de marrans es
repetirà.
Els xerrics són la colla Castellera d'Olot.
Així doncs, la seva participació en les
festes és imprescindible. Aquest any,
podran tornar a fer l'Ofrena a la Verge
del Tura. El dijous 8, faran el pilar a les
escales, segur que els heu vist assajant
els divendres a la tarda davant de Sant
Esteve. Tanquen la seva festa el dissabte 10 amb una actuació castellera amb
els Marrecs de Salt. Tot i això, també
els podreu trobar a la seva barraca durant totes les festes.
L'Esbart Olot és una entitat que vol promocionar la cultura tradicional a través
de la dansa. Per aquestes Festes del
Tura, han organitzat una actuació pel
dia 11 de setembre a les sis de la tarda
al Firal. Tot seguit, tindrà lloc la sardana

Foto: ME

'Adeu vila D'Olot' i el tradicional Ball Pla
on tothom està convidat. Per aquells
que vulguin aprendre la dansa, els dies
1 i 5 de setembre s'organitzen assajos
al local de l'Esbart Olot a la plaça de
Sant Pere Màrtir.
Sala de boxa

www.masterscentrefitness.com

NO ES COBRA MATRÍCULA

Pare Roca, 7 baixos · 17800 Olot
euphoriemoda2022
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Les Festes del Tura,
per a totes les edats
ESPECTACLES INFANTILS, MÚSICA, CIRC, CERCAVILA...

Durant els quatre dies de les Festes del Tura se celebraran diverses activitats familiars i infantils pel centre
d'Olot, i tot plegat perquè les festes majors de la ciutat
siguin tan transversals com sigui possible.
A dos quarts d'onze del primer dia, dimecres, a la plaça
de la Pia Almoina tindrà lloc un espectacle de Gina Gingers Birthday. El mateix dijous a la tarda, la Festa de l'aigua i l'escuma succeirà a la plaça de l'U d'Octubre i una
hora i mitja més tard a les sis en punt, al Firal, hi haurà
música amb Lali BeGood.
El divendres totes dues activitats tindran lloc a la plaça
Major. A les deu del matí hi haurà Circ i a les quatre de la
tarda un espectacle infantil, 'La Dona del Sac'.
Dissabte, la Cercavila infantil farà el seu tradicional trajecte des de l'Hospici fins al Firal. Una hora més tard a
dos quarts de sis, hi haurà un concert familiar al Firal,
amb en Dàmaris Gelabert.
Per acomiadar les festes de la ciutat, els més petits ho
podran gaudir amb molt de color a la plaça Campdenmàs, amb la festa Holi, que se celebrarà a les sis de la
tarda.
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MAS CLAPEROL

Respecte pels làctics
i pel medi
MAS CLAPEROL CREIX A LA GARROTXA SOBRE ELS FONAMENTS DE LA
SOSTENIBILITAT I EL PRODUCTE ECOLÒGIC

El millor formatge vol paciència
i bon fer, i això és exactament el
que la família del Mas Claperol ha
estat fent des que la primera generació va establir-se a la Garrotxa
el 1982, va tenir cura del primer
bestiar i va començar-ne a obtenir
formatge fresc. Amb pas pausat,
meditat i ferm, avui dia són productors de garantia a la comarca.
Fan tota mena de làctics de vaca
i de cabra i formatge d’ovella, es
poden encarregar qualsevol dia
de la setmana i són totalment
sostenibles, des del producte fins
als seus envasos, reutilitzables. El
plàstic no compta per als responsables del Mas Claperol, i molt
menys la llet en pols, els aromes,
els conservants ni els colorants.
El respecte vers el medi ambient i
la qualitat artesanal són uns valors
inamovibles a mas Claperol. S’han
estat forjant des de bon principi i
s’han transmès entre generacions.
Els pares, l’Emili i la Mercè, ja van
deixar el llistó molt alt, produint el
primer formatge qualificat d’ecològic a Catalunya. Els fills, en Jordi i
l’Oriol Domènech, han pres el relleu sota la filosofia de l’elaboració de manera artesanal, emprant
productes de quilòmetre zero.

D’aquesta manera, han anat arribant els reconeixements. A la darrera mostra Lactium de formatges catalans, van fer-se amb l’or
de la categoria de llets fermentades amb el seu iogurt grec de
vaca. Durant la pandèmia, vam
descobrir el seu costat solidari.
Els beneficis del formatge batejat
com a ‘Coronat’ van anar destinats
a la investigació per aturar el coronavirus, alhora que continuaven
ajudant els productors locals per
donar sortida a la seva llet.
Actualment, estan treballant en la
creació d’una granja-escola perquè els alumnes puguin descobrir
de primera mà com és la producció de làctics ecològica. Estan en
converses amb un centre educatiu
per organitzar visites al seu mas,
que, per cert, es basteix d’energia
renovable, a través de la instal·lació de plaques solars.
Els productes de Mas Claperol es
distribueixen directament al domicili a través de la seva botiga ‘online’. Es reben les comandes al llarg
de la setmana i es reparteixen de
dimarts a dijous. Tota la informació es pot trobar a la seva pàgina
web: www.masclaperol.com

Els productes de
Mas Claperol
Làctics de vaca
Formatges
Iogurts
Productes frescos
(mató, recuit i llet)
Postres de vaca
Crema
de xocolata, vainilla
Flams o suis
de maduixa o llimona.
Làctics de cabra
Formatges
Iogurts
Pastes toves
Làctics d'ovella
Formatges
Iogurts

Mas Claperol
Mas Subiràs, Olot
699 539 927
Instagram: @masclaperol1982
Facebook: Productes Ecològics
www.masclaperol.com

Els nostres iogurts i formatges els elaborem de manera artesanal, sense colorants, conservants, aromes ni llet en pols

Mas Subiràs (Pla de dalt) Olot | 699539927 | comandes@masclaperol.com
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La música torna a ser
protagonista a les
Festes del Tura
LA PROGRAMACIÓ MUSICAL RECUPERA EL
FORMAT D'ANYS ANTERIORS AMB UNA INFINITAT
DE CONCERTS QUE NO DEIXARAN INDIFERENT A
NINGÚ

La programació musical és una de les joies de la corona de les Festes del Tura. Aquest any es tornen a oferir concerts simultanis a diferents places de la ciutat
i fins a la matinada. Aquest és un model d'èxit que la
pandèmia havia paralitzat.
La festa comença a les onze de la nit del dimecres 7
amb El Pony Pisador, que torna a Olot. Es tracta d'un
grup de cinc joves de Barcelona que mescla músiques
d'arreu del món amb el seu estil viu i despreocupat.
A la mateixa hora, Sultans of Swings farà un concert
en homenatge al grup Dire Straits i a Mark Knopfler a
la plaça del mig. Aquells que vulguin adelitar-se amb
la discografia del famós grup londinenc no es poden
perdre la cita. A la Plaça Campdenmàs, CXK presenta
un stoner rock fort i arrelat, com un cop de puny, i en
occità.
A partir de la una de la matinada, trobarem diferents
ofertes musicals per les places d'Olot. L'Orquestra
Maribel, The Bazaga's i Maleducazione Alcolica ofereixen actuacions per a tots els gustos.
La nit s'acabarà al Firal amb tres discjòqueis locals:
Albert Zambrano, Ale Cruz i Soundtexx. Tothom que
hagi passat algun cop per les festes del Pavelló Firal
o per l'Stromboli coneix les seves sessions, energètiques i amb una gran selecció de temes.
El dijous es reprèn l'acció a les cinc de la tarda amb
un Soundsystem Meeting amb Afrikan Warriors & Tucsond. Aquests dos col·lectius estaran fins a les onze
de la nit, al passeig de la muralla, oferint bones vibracions amb la seva música reggae.
L'Orquestra Maravella vol omplir la Plaça Major, però
també l'escenari. Els seus 17 components s'encarregaran d'oferir un extensiu ventall musical i un espectacle on la diversió està assegurada. També, oferiran
el Ball de festa major a les onze de la nit.
A partir de les deu de la nit, Lal'Ba presentarà la seva
mescla de reggaeton, trap i música electrònica, rebossada de beats, swaj, caramelles i garrotins. En acabar,
trobem el plat fort de la nit de dijous: The Tyets. El
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jove duet de Mataró ens brinda el "trapetón", un estil
que barreja el trap amb el reggaeton, sovint fusionats
amb ritmes llatins, tot en català.
A les 11 de la nit, DJ's Carpa Blanca actuaran per primer cop a les Festes del Tura. Hi trobarem diferents
subgèneres electrònics com techno, drum 'n' bas, hardtek o psytrance.
Quasi al costat, a la Plaça Campdenmàs, River Omelet, ens transportarà amb la seva música a un món de
fantasia. Els seguirà Xarim Aresté que presenta el seu
quart disc: "Ses entranyes", un disc sense proclames,
tan sols sentiments.
Ja entrada la matinada, Doble & Hugsound ft. Basement Band estaran al Firal presentant Vida Lenta.
Ritmes molt típics del rap, combinats amb les últimes
tendències de la música urbana. Per acabar el dia de
la patrona, amb els Dj's Àngel i Dimoni recordarem els
èxits del Canto del Loco, la Oreja de Van Gogh, Pitbull
i molts altres.

VIU LES FESTES DEL TURA
PROGRAMACIÓ MUSICAL

Divendres a la nit, tindrem el Dj. del teu saló d'estar. Dj. Lupita repassarà els èxits dels vuitanta fins
a l'actualitat. En acabar, Els Catarres presentaran el
seu cinquè àlbum d'estudi, Diamants. Després de dos
anys sense puja a l'escenari, el grup torna com a cap
de cartell a les Festes del Tura.
Band-idos repassarà els grans èxits des dels anys vuitanta fins a l'actualitat, amb un ADN propi d'Osona, al
Passeig de la Muralla. Després, Rockmaimor Session
amb Enric Canadell.
De l'Illa de Providència a Olot, Elkin Robinson aterra
amb els seus ritmes afro-caribenys a la Plaça Campdenmàs. Les seves cançons són una refrescant barreja d'influència africana, americana i indígena. A
continuació, Biflats, la cobla més despreocupada de
Catalunya, seguirà amb la missió d'acostar aquesta
sonoritat a les noves generacions.
Monique makon & Original Jazz orquestra faran vibrar
la Plaça Major amb el seu tribut a Amy Winehouse.
Monike Makon és una de les veus més prometedores
de l'escena musical.
'Habla de mí presente' és un col•lectiu musical indie
amb l'objectiu de delectar les ànimes i fer ballar els
cossos amb la seva "technorumba". Podreu comprovar que es tracta d'una aposta segura a partir de la
una de la matinada al Firal.
Dj. Capde serà l'encarregat d'acomiadar la nit amb les
novetats comercials, la música urbana més irreverent
i l'electrònica més potent. Al Firal des de les tres de la
matinada.
Dissabte a la tarda, tindrem una marató de música
electrònica. Singer Wolves, Parf Records i l'entitat Nibiru Mostra d'Art Avançada uneixen forces per oferir
una Plaça Electrònica al Passeig de la Muralla des de
les sis de la tarda fins a les cinc del matí.
A partir de les set de la tarda, als Claustres del Carme, el grup Cantahualpa oferirà el seu catàleg que

transcendeix el repertori yupanquià. El seu catàleg inclou altres compositors llatinoamericans i espanyols.
Germà Negre estarà al Firal a partir de les deu de la nit
amb la intenció de fer reviure al públic l'essència de la
festa. Aquest any, amb el motiu del seu 10è aniversari,
han preparat dues cançons noves per fer ballar tota
la plaça.
A les onze de la nit, Paula Peso presentarà a la Plaça
Major el seu primer treball Teach You Right, un disc
fresc i ple d'energia marcat pel funk i la música urbana. Paral·lelament, la Coral Salvadora Catà posarà
en escena el seu repertori de cançons cantades per
dones, amb missatges de denúncia de base feminista,
anticapitalista i antifeixista.
A dos quarts de dotze, a la Plaça Campdenmàs, Mabel
Flores ens convida a posar-li amor a la vida amb Meraki, el seu darrer disc. Es tracta d'un espectacle que
va creixent fins a arribar a un clímax festiu i vitalista.
Després, Pupil·les presentarà el seu tercer àlbum Tot i
Res. El grup va estrenar-se amb un rap electrònic que
ha anat evolucionant al pop.

BUSINESS CENTRAL

SOLUCIONS

M É S D E 3 8 A N Y S A P O R TA N T S O L U C I O N S
I N F O R M ÀT I Q U E S P E R T O T T I P U S D ' E M P R E S E S

Plaça del Mig, 1 | entr. 15, local 315 | Olot
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SERVEIS

SISTEMES

Bones Festes

inforolot@inforolot.com

del Tura
www.inforolot.com
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Aquest any sí, la Norantada torna al firal. Recuperen
els èxits dels 90 fins entrats els 2000, sense que hi faltin les seves "xindries", gràcies a la col·laboració del
Club Vòlei Olot. La Penya WekeWeke ens porta aquest
any els autèntics Dream Team Reload. Toni Peret, Josep Maria Castells i Quique Tejada, pares dels Mega
Mix i djs pioners dels noranta que ens portaran l'es-

pectacle remember que està triomfant a Eivissa.
Drop Collective estarà a la Plaça Major, entrada la matinada, explorant els camins que uneixen la música
jamaicana i el jazz. Presenten Come Shine amb l'esperança de posar llum als temps que vivim i una posada
en escena que transmet festa de principi a fi.

Anàlisi/Disseny de Soft

1992-2022
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LA NIT DEL FARÀNDULA RÀCING TEAM

Els membres del Ràcing
Team s’encomanen a la
Mare de Déu del Tura
BONA PART DELS ACTES QUE SE CELEBRARAN LA
NIT DEL 8 DE SETEMBRE PASSARAN PER LES MANS
DE LA JOVE PENYA, QUE PREN EL RELLEU DE LA
TURINADA I LA FARÀ TORNAR ALS ORÍGENS

El 2022 serà l’any de la veritat per a la nova penya
Faràndula Ràcing Team. Després que el 2019 s’estrenessin a la festa major d’Olot amb l’organització del Ball
de l’Hora, el 2020 van veure com les Festes del Tura es
cancel·laven. El 2021 van presentar el seu gegant, en
Tim, en una edició protagonitzada per les restriccions
sanitàries. Aquesta penya representa la generació de
joves a qui els han pres dos anys de festa. Són molts i
estan ben organitzats, i en aquestes festes, a falta de
Correbou, seran ells els que agafaran el toro per les
banyes. Han escollit el 8 de setembre, diada de la Mare
de Déu del Tura, per rebre la gràcia de la verge i organitzar-hi bona part del seu programa particular, enmig
de la programació general de les festes. A la tercera
festa major ha d’anar la vençuda.
La Faràndula Ràcing Team es deixarà veure a la festa
major ja durant la Cercavila, amb la participació del seu

ASSISTÈNCIA 24H.

Foto: farandularacingteam.cat

gegant, que mai no lluirà la mateixa imatge. En Tim és
el rei del transformisme, està dotat d’un antifaç i una
mà que pot dur incomptables objectes.
Trobaran que la gran majoria d’actes organitzats per la
penya, aquest any, passaran el 8 de setembre a la nit.
La seva particular festa començarà a les 9 del vespre
amb el ball d’en Tim a la plaça de Can Saus, al costat
del Santuari del Tura. L’espai és pas habitual de l’entitat
durant el Correbars que organitzen i s’hi senten identificats. Després, marxaran a la plaça Mora, on es troba
la nova seu dels Almogàvers Garrotxins. Un cop allà,
participaran en el sopar a peu dret que la penya barcelonista i els Murruts organitzen sota el nom de ‘Mos
de Tropes’. Els membres del Ràcing Team hi agafaran
forces abans de la Turinada.

TRASLLATS

Av. d’Europa, 37 · 17800 OLOT (Girona) · www.gruesguitart.com · grues-guitart@hotmail.com
Tel. 972 26 20 55 · Mbl. 636 476 010 / 636 476 008 · Fax. 972 26 22 83
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El repte de tornar
la Turinada als orígens
Després de l’organització del Ball de
l’Hora, el pas natural d’una penya
gran i preparada com la Faràndula
Ràcing Team havia de ser organitzar
també la primera part de la nit, protagonitzada per la Turinada. Amb
la fi d’etapa dels Murruts, el Ràcing
Team ha acollit un ampli debat sobre com s’havia de portar aquesta
activitat. Una comissió específica del
Ràcing Team, ajudada per membres
de l’AOAPIX i els Murruts, antics organitzadors de l’activitat, ha acabat donant en el clau: la Turinada tornarà
als orígens, serà una festa dels joves
per als joves, amb dues “feixes” com
es feia al començament, dos recorreguts pels carrers estrets del Nucli
Antic. Qui vulgui veure-ho haurà de
participar-hi. Altrament, no podrà
veure l’espectacle, a menys que el
seu balcó doni a un dels carrers on
passarà tot.
Aquells que compten amb més edat
saben que, si hi ha dues feixes, una

Foto: farandularacingteam.cat

serà coneguda com “la de dalt” i l’altra serà “la de baix”. Totes dues aniran acompanyades d’una xarxanga,
un grup de batucada i un altaveu. El
recorregut començarà a la plaça del
Mig. L'aigua no serà necessariament
la protagonista d'aquesta edició
Totes dues feixes es trobaran al carrer Baix del Tura a quarts de dues.
Al pic de les dues de la matinada
es donarà per acabada la Turinada
i començarà oficialment el Ball de
l’Hora, que el Ràcing Team ja va organitzar el 2019. D’aquesta manera,
la penya també farà tornar els famosos seixanta minuts de música
concentrada a Baix del Tura al seu
moment original, després de la Tu-

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

Foto: farandularacingteam.cat

rinada, i no a les 11 de la nit, com
s’havia celebrat en les darreres edicions. Hi sonarà una hora d’èxits del
present any. Aquest 2022, excepcionalment, es donarà cabuda també
als èxits del 2020 i 2021, ja que no
havien tingut ocasió de ser ballats al
Baix del Tura.

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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Més difícil encara
Més difícil encara
La nit de Ràcing Team no acabarà a les tres de
la matinada amb el Ball de l’Hora. La jove penya olotina vol ser també qui acompanya els
olotins i les olotines durant la Tancada d’Ànecs.
Habitualment s’ha dut a terme la matinada del
dilluns, però enguany les Festes del Tura s’acaben un diumenge. Això no és impediment per
al Ràcing Team, que ha decidit que farà una ‘Engegada d’ànecs’. En finalitzar el Ball de l’Hora,
s’emprendrà una complicada cercavila nocturna
encapçalada pel gegant Tim que portarà els olotins del carrer Baix del Tura al Firal, on a les quatre començarà la Festa del Barret dels Murruts.
Acompanyaran la cercavila la xaranga Bufant
Fort, en una festa que semblarà no tenir fi.
Foto: Ràdio Olot

Ajuda inestimable de les penyes
En aquest primer any en què el Ràcing Team
pren la majoria d’edat com a organitzadora
d’actes a les Festes del Tura, la penya ha sentit
l’escalf de les entitats més veteranes. Els joves
olotins destaquen la gran ajuda que han rebut
per part de l’AOAPIX i els Murruts en el disseny
de la nova –o clàssica, segons com es miri- Turinada. Així mateix, durant la seva gran nit estaran ajudats pels Almogàvers i els Murruts.
Aquests últims, per exemple, col·laboraran fent
el cordó de bandes durant la Turinada. També
empararan o emmarcaran les activitats nocturnes del Ràcing Team, ja que començaran amb
el Mos de Tropes i finalitzaran a la Festa del Barret, actes organitzats per la penya de la samarreta verda.
Foto: farandularacingteam.cat
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OUTLET
TARDOR-HIVERN 2022

Del 28 d’octubre al 12 de novembre de 2022

Ens veiem aviat !
Diumenges TANCAT - (Dimarts 1 de Novembre OBERT)

VIU LES FESTES DEL TURA
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La sostenibilitat arriba als
gots de les festes
ELS NOUS MODELS SERAN 100% BIODEGRADABLES

Les Festes del Tura,
lliures d'agressions
OLOT TORNARÀ A COMPTAR AMB UN PUNT LILA

L'any 2019 l'Ajuntament d'Olot va aprovar tenir un Punt
Lila a les Festes del Tura, un espai d'informació i assessorament amb tres funcions principals: primer de tot,
ajudar a possibles víctimes de violència masclista o xenòfoba; dur a terme una tasca simbòlica per a sensibilitzar i
generar reflexió; i per últim, informar i assessorar sobre
el tema a qualsevol persona que ho necessités.
Aquest any, i com no podia ser d'una altra manera, les
Festes del Tura tornaran a comptar amb un Punt Lila. La
seva ubicació canviarà respecte d'altres anys i s'ubicarà a
la plaça Doctor Ferrer davant de l'església de Sant Esteve.
El Punt Lila romandrà obert totes quatre nits des de la
mitjanit fins a les sis de la matinada.
Enguany també hi haurà brigades liles, que faran sessions itinerants per punts importants de la ciutat.

Aquest any, les Festes del Tura estrenen un nou model
de got. Un de més sostenible, 100% biodegradable i reutilitzable durant dos anys. Aquests gots, permetrien reduir
la petjada de CO2 en un 72%, i al mateix temps, la seva
fabricació requereix menys consum elèctric.
L'Ajuntament hi ha trobat una oportunitat que s'apropa
a unes festes més sostenibles acompanyant els Objectius
de Desenvolupament Sostenible que fixa l'Agenda 2030.
La creació dels gots, a càrrec de l’empresa EcoGots, es
basa en substituir la part del plàstic per pellofa d'arròs,
un compost amb propietats totalment ecològiques. Els
polímers restants a més, son 100% biodegradables i no
deixen cap residu de microplàstic al medi.
Els vasos seran aptes per a l'ús de microones i rentaplats i
es seguirà amb la dinàmica dels altres anys: cada got valdrà un euro i, en cas de retornar-lo, l’import serà retornat.
Aquest any, la imatge que es mostrarà a tots els gots serà
a càrrec d'Àngela González, alumna de l'Escola d'Expressió Municipal d'Olot.

Hostal de Pagès

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

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

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

10 de setembre de 2022

100 anys pujant junts

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

Tel 972 260 500

info@ascensors-serra.com

ascensors-serra.com

SERVEI EMERGÈNCIES
24 HORES

901 200 070

1923 - 2023

VIU LES FESTES DEL TURA
LA BATALLA DE LES FLORS

Programa La Batalla de les Flors 10 de setembre 2022
A partir de les 19h

A les 20h

Al carrer Closells, concentració de les
carrosses participants a La Batalla de les Flors.

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

Organitza: Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot

Col·labora: Ajuntament d’Olot

Carrosses participants (Ordre de sortida)
PERKAL PERCUSSIÓ

Street concert, batucada itinerant

S’TOKATS

Penya d’animació

PENYA CARNAVALESCA MARRINXOS I
ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS

PENYA BLAUGRANA
ALMOGÀVERS
GARROTXINS
Gaudim de la festa

LA CARNAVALESCA D’OLOT I
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Marrinxos Descontrollats

Ekgonoi Olímpu
(Descendents de l’Olimp)

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL CARNAVAL
MAR I MUNTANYA

PENYA CARNAVALESCA
ELS TITOTS

Anem a Marina

Cactaceae=Cactus
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La Batalla de les
Flors segueix
donant guerra

Premiats 2019
Primer Premi
LA SANTJOANENCA
HORSEBALL

Segon Premi
ASSOCIACIÓ CULTURAL
I SARDANISTA FLOR DE FAJOL
EL TEMPLE DE FOC

Tercer Premi
LA JOVE ASSOC. CULTURAL
I SARDANISTA FLOR DE FAJOL
FAR WEST

Quart Premi A
LA CARNAVALESCA D’OLOT I
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
NI BLANC NI NEGRE

Quart Premi B
PENYA BLAUGRANA
ALMOGÀVERS GARROTXINS
TIREM PERQUÈ ENS TOCA
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Torna a la programació de les
Festes del Tura un dels actes més
emblemàtics, històrics i multitudinaris
L’alcalde d’Olot, Pep Berga, ho ha
destacat enguany per sobre de
moltes coses: després de dos anys
de pandèmia pel coronavirus, el
programa de Festes del Tura ha
mantingut els seus actes més emblemàtics. La Batalla de les Flors
s’hi compta entre aquests, sense
cap mena de dubte. És un acte
emblemàtic i històric, de cultura
popular lligat al paper, que li ha
sabut guanyar la partida al temps.
Conegut originàriament com a
Cos Iris, al llarg dels anys s’ha
transformat i reconvertit d’acord
amb les èpoques i les tendències
per continuar sent una de les activitats més intergeneracionals de
la qual gaudeixen grans i petits,
entre la desfilada de carrosses de
paper i la batalla de confeti. En el
cas de la Batalla de les Flors, el
mèrit de mantenir-se al programa és doble o fins i tot triple, si
comptem els tres anys que s’ha
quedat ‘in albis’ per culpa de les
restriccions una activitat que no
es fa d’un dia per l’altre, sinó que
necessita la perseverança de les
colles, penyes i els seus membres,
per treballar col·locant les flors de
paper durant els mesos d’estiu.
El president del CIT d’Olot, entitat organitzadora, emfatitza la
diligència dels participants que
s’han inscrit enguany, després de
dues edicions sense conservar la
rutina. “Era un objectiu, com els
altres actes que al llarg de l’any
hem pogut reprendre”, diu Josep
Andrés. “Aquest acte concretament, per la història que té era

VIU LES FESTES DEL TURA
LA BATALLA DE LES FLORS

molt especial, tot i que també
som conscients de la dificultat de
tirar-lo endavant. Les coses han
canviat. Abans, una de les poques
maneres de trobar-se era fer la
carrossa durant l’estiu. En canvi,
ara tots sabem que les paraules
vacances i viatge han pres molta
importància. A més, si afegim un
temps de calor com el d’aquest
any, tancar-se en una nau a fer la
carrossa, realment comporta dificultat. Però bé, el cas és que es
tirarà endavant, no serà el nombre de participants que nosaltres
haguéssim volgut, però es tractava de salvar-ho, i se salvarà amb
dignitat, perquè he de remarcar,
després de veure molts dels treballs, les idees diverses i innovadores que s’hi ha representat. Tot
això, al final ho hem de destacar
en positiu. S’ha recuperat i esperem que l’any vinent sigui millor”.
Així doncs, per a aquesta edició
s’han animat a lluir carrossa els
S’Tockats, els Marrinxos i Alliberem-nos, els Almogàvers, la Carnavalesca i els Titots, a més de la

Moltes

jove Associació d’Amics del Carnaval Mar i Muntanya, que han
agafat el repte amb moltíssima
il·lusió. La vicepresidenta del CIT
d’Olot, Adela Moya, ha anunciat
una novetat que també se sumarà a la festa: “Aquest any obre
la desfilada una companyia de
percussió anomenada Perkal, que
ve de Girona. Fa uns anys ens vam
fer acompanyar d’una manera similar i ens va agradar, va ser un
acompanyament a les carrosses
que porta animació i vam pensar
que era encertat. Porten molta diversió i ens dona un plus”.
La concentració de carrosses serà
a les 7 de la tarda al carrer Closells
per tothom que vulgui veure’n els
detalls amb calma. La desfilada
començarà a les 8 al voltant de
la Plaça Clarà i a la tercera volta
començarà la batalla de confeti.
En cas d’amenaça de pluja, l’acte
s’ajornaria al dia que més convingués després de parlar-ho amb la
Comissió de festes. En aquest cas,
la nova jornada s’anunciaria a través dels canals de difusió oficials.

Gràcies

El CENTRE D INICIATIVES TURÍSTIQUES
D’OLOT agraeix a les següents entitats
la seva col·laboració a La Batalla de les
Flors 2019

Comissió de Festes
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Centre de Bronzejat i Estètica

SOCIS D’HONOR

VIU LES FESTES DEL TURA

De dimarts a divendres:
de 9h a 16h
Dissabte:
de 9h a 13h
Av. onze de setembre 25 • olot
flecarebull@gmail.com • 680 57 78 98
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El Pim Pam Pum Foc!
torna a l’arena
EL COL·LECTIU TORNARÀ A ENCENDRE LA METXA
PER FER GAUDIR DEL CORREFOC PELS CARRERS
D'OLOT I DE L’ESPECTACLE FINAL A LA PLAÇA DE
BRAUS

La pandèmia del coronavirus ha obligat a deixar el Correfoc de les Festes del Tura en foc d’encenalls, però el Pim
Pam Pum Foc! té metxa per estona. “Com a grup amateur
que viu de trobar-se, dos anys sense aquest ingredient
principal ha fet que perdéssim algunes dinàmiques, que
ens costés tornar-nos a trobar, però el Pim Pam Pum porta més de 35 anys i la pandèmia no l’aturarà en absolut”,
assegura un dels membres del col·lectiu, Martí Albesa,
que ha compartit amb VIU algunes de les novetats que
preparen per a les Festes del Tura.
El grup ha pogut preparar a foc lent el que serà l’espectacle culminant a la Plaça de Braus, que enguany ha volgut
convertir en l’infern. Sota el títol ‘Salve Avernus’, el Pim
Pam Pum Foc! convidarà els olotins i olotines a entrar a
l’inframon i veure sense cremar-se els turments de les
ànimes castigades. Més enllà de la temàtica d’aquesta
edició, Albesa ha confirmat que es tractarà d’un espectacle marca de la casa, amb flames, pirotècnica, muntatge i
efectes molt reconeixibles per part del públic olotí.
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Foto: ME

Pel que fa al Correfoc, seguirà el recorregut habitual,
sortint de la plaça Campdenmàs fins a la plaça de
Braus pel carrer Macarnau, i repetirà l’última novetat
incorporada en la darrera edició. En comptes d’una
banda de percussió, els diables aniran acompanyats
d’un camió amb un equip de música, una novetat que
els va donar un bon resultat, com explica Martí Albesa:

VIU LES FESTES DEL TURA
TÍTOL APARTAT

L’essencial per seguir la festa
de manera segura
Diversos mesos sense participar en una festa de
foc poden fer que ens oblidem de les mesures
de seguretat més bàsiques, però el Pim Pam
Pum Foc! no es cansa de repetir els consells bàsics per divertir-se sense riscos. Els participants
que vulguin seguir els diables han de protegir-se
els ulls i les orelles, anar amb un barret de palla i amb màniga llarga amb teles que no siguin
inflamables com la licra. “És el bàsic que la gent
d’Olot ja sap”, explica Martí Albesa, “però paga la
pena recordar-ho cada any. Hi ha foc i cal venir
protegit per participar-hi”.

Dos anys després, hem acumulat moltes
ganes de tornar a les festes d’Olot, a la plaça
i als carrers, de tornar a la raó de ser que
tenim com a entitat de la ciutat, que és el
contacte amb la seva gent
Martí Albesa, membre del Pim Pam Pum Foc!

“Vam veure que inclús la gent més jove, a qui costa
trobar en els actes més tradicionals, es va sentir atreta pel Correfoc. Era una manera d’atraure’ls, ho vam
aconseguir i, per tant, ho repetim”.
D’aquesta manera, veiem com les restriccions sanitàries, lluny d’extingir la flama del Pim Pam Pum Foc!,

l’han fet més gran. Així ho assegura Albesa, qui, en
nom del col·lectiu, promet novament emocions fortes
per Festes del Tura: “Dos anys després, hem acumulat
moltes ganes de tornar a les festes d’Olot, a la plaça
i als carrers, de tornar a la raó de ser que tenim com
a entitat de la ciutat, que és el contacte amb la seva
gent”.
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DIMECRES 7 DE SETEMBRE

DIJOUS 8 DE SETEMBRE

17.45 h Cercavila de la
faràndula olotina
Des de l’Hospici

8.00 h Missa
Santuari del Tura

19.45 h Concentració
de les bandes de la
Tamborrada
De la plaça del Mig al Firalet
20.00 h Cant de la salve
i ofrena floral
Santuari del Tura
20.30 h Tamborrada dels
Marrinxos i esclat del
Volcanet
al Firalet
21.00 h Pregó
a càrrec de Tavi Algueró
i Àngel Rigall Balcó de
l’Ajuntament
21.30 h Esclat del Volcanet
a càrrec de la pirotècnia
Estalella
Firalet
21.45 h Cercavila i ball del
Porc i el Xai
Del Firalet a la plaça
Campdenmàs
23.00 h El Pony Pisador
Firal
23.00 h Sultans of Swing
Plaça Major

Presidirà mossèn Pere
Domènech
10.00 h Missa solemne
concelebrada i processó
amb la Verge del Tura,
acompanyada dels gegants,
cabeçuts, cavallets i Cap
de Lligamosques, amb la
cobla La Principal d’Olot i la
participació dels pabordes
del Tura. De la plaça Major al
Santuari del Tura
Una vegada acabada la
processó, els gegants,
cabeçuts i cavallets es
dirigiran en cercavila fins a la
plaça Major per iniciar el ball.
10.30 h Gina Gingers
Birthday Party
Lectura teatralitzada d’un
conte en anglès. Plaça Pia
Almoina
11.00 h Repic de campanes
de festa major Església de
Sant Esteve
12.00 h Missa per a tots els
clubs esportius de la ciutat,
les persones nouvingudes,
els casals de la gent gran i els
devots de la Mare de Déu del
Tura. Santuari del Tura

01.00 h Orquestra Maribel
Firal

12.00 h Ball dels gegants,
cabeçuts i cavallets,
acompanyats del Cap de
Lligamosques, amb La
Principal d’Olot Plaça Major

01.00 h The Bazaga’s
Plaça Major

Tot seguit, cercavila fins a
l’Hospici.

01.30 h Maleducazione
Alcolica
Plaça de Campdenmàs

16.30 h Festa de l’aigua i
l’escuma Plaça 1 d’octubre

23.30 h CXK
Plaça Campdenmàs

03.30 h DJ’s Albert
Zambrano, Ale Cruz i
Soundtexx
Firal
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16.30 h Torneig de bàsquet
en format 3×3 per la
Igualtat Parc Miquel Martí
i Pol Les inscripcions es
faran via internet al compte

d’Instagram @Joventolot.
El preu de les inscripcions
és de 8 euros per equip. Hi
haurà premi per a l'equip
guanyador

21.00 h Ball d’en Tim
Plaça de Can Saus

17.00 h Ball del Porc i el
Xai, amb els Ministrers de la
Bouera i, tot seguit, cercavila
fins a la Residència del Tura.
Pati antic Hospital Sant Jaume

20:30 h Mos de Tropes
Plaça Font de l'Àngel

17.00 h Simultànies d’escacs
a càrrec del gran mestre
Georgià Levan Aronshizde.
La participació és gratuïta i
oberta a tothom. Firal
En cas de pluja, al local del
Club Escacs Olot
De les 17.00 h a les 23.00 h
Plaça Electrònica Soundsystems Meeting
amb Afrikan Warriorms
& Tucsound Passeig de la
Muralla
17.30 h VII Campionat
mundial de pedra, paper,
tisora Plaça del Mig

En cas de pluja, sota les voltes de la
mateixa plaça del Mig

18.00 h Ball del Porc i el Xai
Residència del Tura
18.00 h Lali BeGood Firal
18.30 h Concert de Festa
Major amb Orquestra
Maravella Plaça Major

22.00 h Lal’Ba (música
urbana d'arrel) Firal

Sopar popular amb Rumba.
Els tiquets es poden comprar
a Can Ferrer fins al dia 3 de
setembre. Places limitades
23.00 h Ball de festa major
amb Orquestra Maravella
Plaça Major
De les 23.00 h a les 05.00 h
Plaça Electrònica
DJ’s Carpa Blanca
Passeig de la Muralla
23.30 h River Omelet Plaça
Campdenmàs
00.00 h Turinada
Plaça del Mig
Enguany recupera el format
original: un recorregut de
dues feixes que caminarà
per carrers emblemàtics
del Nucli Antic. Xarangues,
batucades i altaveus
acompanyaran milers de
persones cap al Ball de
l’Hora.
00.00 h The Tyets
Firal

18.30 h Rosari i missa
Santuari del Tura

01.30 h Xarim Aresté
Plaça Campdenmàs

20.00 h Ball del Porc i el Xai
Plaça Campdenmàs

02.00 h Doble & Hugsound
ft. Basement Band Firal

20.00 h Ballada de sardanes
amb la cobla La Principal
d’Olot Plaça Pia Almoina En
cas de pluja, a les voltes de la
Plaça Clarà

02.00 h Ball de l’Hora
Carrer Baix del Tura

20.00 h Pujada del pilar
caminat a fer la tradicional
ofrena dels Xerrics
Plaça d’Esteve Ferrer

03.00 h Engegada d’ànecs
Del Carrer Baix del Tura al
Firal
04.00 h Festa del Barret
amb Dj’s Àngel i Dimoni
Firal

@trattoriadaluiggi
@trattoriadaluiggiolot
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DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
10.00 h Circ a les golfes Companyia Los Herrerita
Plaça Major
11.00 h Ball del Gat i els
Gegants de Sant Miquel
Residència Montsacopa
12.00 h Ball del Gat i els
Gegants de Sant Miquel
Pati de l’antic Hospital Sant
Jaume
12.00 h Sardanes amb la
cobla La Principal d’Olot
Firal En cas de pluja, a les voltes de
la plaça Clarà

12.00 h La Dona del Sac
Plaça Major
16.00 h Ball del Gat i els
Gegants de Sant Miquel
Residència del Tura
18.15 h Quina Patinada
De la plaça Mora a les
barraques
L’afició per l’hoquei també
arriba a les Festes del Tura.
De la plaça Mora fins al Firal,
sobre patins. Es tracta d’un
recorregut que posarà a
prova qualsevol que sàpiga
patinar. L’acte és obert
a tothom que vagi sobre
rodes (patins, bicicletes,
patinets, etc.)
19.30 h Concert a banda
Bufant Fort Street Band
Plaça d’Esteve Ferrer
20.00 h 'Encierru' de
marrans
Davant de l’església de Sant
Esteve fins al Tura.
Acompanyats de 6
prehistòrics, per celebrar els
33 anys de l’AOAPIX.
Veniu amb roba blanca,
faixa vermella, mocador de
festes, un diari i ben calçats

per córrer al més pur estil
pamplonica davant dels
marrans.
I després... reculà, amb la
xaranga Bufant Fort Street
Band.
20.00 h Concurs de paelles
Passeig de la Muralla
A partir de les 20 h els
participants podran
començar a preparar la
paella, mentre que el sopar
començarà a les
22 h i estarà amenitzat
per la xaranga Bufant Fort
Street Band.
Es podran fer fotos de grup
amb ulleres de Realitat
Millorada.
Després del concert de
Band-idos, s’entregaran els
premis del Concurs.
Finalment, hi haurà ball
amb Rockmaimor Session
amb Dj Enric Canadell
Canadell.
Per inscriure’s al concurs,
cal fer-ho a partir del 30
d’agost al web de l’AOAPIX
(www.aoapix.cat)
21.00 h Seguici popular
de l'Hospici a la Plaça Major
21.00 h Dj Lupita
Firal
22:00 h Concert Cobla
Ciutat de Girona i Cobla la
Principal d’Olot
Claustres del Carme
23.00 h Els Catarres
Firal
23.15 h Band-idos
Passeig de la Muralla
23.30 h Elkin Robinson
Plaça Campdenmàs
00.30 h El Rockmaimor
Session amb Dj Enric
Canadell Canadell Passeig de
la Muralla

01.00 h
Monique makon & Original
Jazz orquestra
Plaça Major
01.00 h Habla de mí en
presente
Firal
01.30 h Biflats
Plaça Campdenmàs

la cursa no es pot garantir
la disponibilitat de mapes i
xips.
11.45 h Ball dels gegants de
Sant Cristòfor i Masbernat
de l'Hospici a la Residència
del Tura
12.00 h Sardanes amb la
cobla La Principal d’Olot
Firal En cas de pluja, a les voltes de

03.00 h Dj Capde
Firal

la plaça Clarà

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
9.00 h Concurs de pesca
juvenil Prat dels Tossols
La concentració serà a les
8.15 h al mateix lloc i el
concurs durarà fins a les 12
h. Les inscripcions es faran
durant les dues setmanes
anteriors al local del Foment
de la Pesca Esportiva d’Olot
de les 19 h a les 21 h, o bé
el mateix dia del concurs
al lloc de concentració. Hi
haurà premis per a tots els
participants.
De 9.30 h a 12.00 h
XII Cursa d'orientació
Orientura La sortida es farà
des del Parc Simon
La cursa transcorrerà per
les zones properes, per
la falda del Montsacopa
entre d'altres. El programa
serà: 9:20 h recepció de
participants i explicació
de la cursa per qui ho
desitgi, 9:50 h entrega
de mapes per poder
planificar el circuit a fer,
10 h sortida en massa, 12
h fi del període de cursa
sense penalització, 12:30
h tancament de l'arribada
definitiu. Avituallament,
tant sòlid com líquid! Cal fer
inscripcions prèvies a través
del web www.gastantkeks.
cat, ja que el mateix dia de

16.00 h Campionat de truc
a quatre Carrer Bellaire

En cas de pluja, el campionat es farà
a la seu de l’Orfeó Popular Olotí

Per participar-hi caldrà
apuntar-se a partir de mitja
hora abans al mateix lloc.
16.00 h Torneig
d’escacs actius
Club Escacs Olot
La inscripció costa 12 euros
i cal fer-la a través del
formulari de la Federació
Catalana d’Escacs abans del
dia 7 de setembre.
D’altra banda, al Firal es
farà el Campionat Popular
Festes del Tura, per a
jugadors no federats o amb
ELO inferior a 1.650. És
gratuït i per inscriure-s’hi cal
enviar un correu a l’adreça
escacsolot@escacsolot.cat
indicant el nom i cognoms i
l’edat del participant. Hi ha
temps fins al divendres 9
de setembre. Si algú es vol
apuntar el mateix dia, pot
fer-ho fins mitja hora abans
de l’inici.
16.30 h Cercavila infantil
De l’Hospici al Firal
17.00 h Festival de
Patinatge Artístic
Pavelló Municipal d’Esports
17.30 h Diada castellera de
les Festes del Tura
Plaça d’Esteve Ferrer

BENZINERA
RENTAT I MANTENIMENT
MINIMARKET

Bones Festes del Tura

PROMOCIONS
I TARGETES

Vine i demana informació
sobre les nostres targetes
per obtenir el màxim benefici
a cada repostatge.
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17.30 h Damaris Gelabert
Firal
De 18.00 a 05.00 h Plaça
Electrònica - Geodesik
Passeig de la Muralla
19.00 h Concentració de les
carrosses participants a la
Batalla de les Flors
Carrer de Mateu Closells
19.00 h Havaneres amb el
grup Cantahualpa
Claustres del Carme
20.00 h Batalla de les Flors
Plaça Clarà
22.00 h Germà Negre
Firal
20.00 h ‘Encierru’
de marrans
Davant de l’església de Sant
Esteve
22.30 h Correfoc
De la plaça de Campdenmàs
a la plaça de braus
23.00 h Paula Peso
Plaça Major
23.00 h Coral Salvadora
Catà Plaça Campdenmàs
23.30 h Mabel Flores
Plaça Campdenmàs

23.45 h Espectacle
"Salve Avernus"
Plaça de braus
00.00 h Norantada Firal
01.00 h Drop Collective
Plaça Major
01.30 h Pupil·les
Plaça Campdenmàs
DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
8.00 h Concurs de pesca
Festes del Tura
Prat dels Tossols
La concentració serà a les
7.15 h al mateix lloc i el
concurs durarà fins a les
12 h. Hi haurà premis per
a tots els participants. Les
inscripcions es faran durant
les dues setmanes anteriors
al local del Foment de la
Pesca Esportiva d’Olot de
les 19 h a les 21 h, o bé el
mateix dia del concurs al
lloc de concentració.
12.00 h Ball dels gegants,
cabeçuts i cavallets
acompanyats del Cap de
Lligamosques, amb la cobla
La Principal d’Olot
Plaça Major

17.00 h Tornaboda a càrrec
de la cobla La Principal
d’Olot. Hi haurà berenar per
a tothom
Fonts de Sant Roc En cas de

Tot seguit, la cercavila
continuarà fins a l’Hospici,
on es donaran per
acabades les Festes del
Tura

17.00 h Esportiva d’Olot
Partit de futbol de Segona
RFEF UE Olot - Terol
Estadi Municipal d'Olot

ACTIVITATS
PARAL·LELES

pluja, a les voltes de la plaça Clarà

18.00 h Espectacle de
dansa catalana
Firal
18.00 h Festa Holi
Plaça Campdenmàs
20.00 h Ball Pla d’Olot Firal
20.15 h Sardana ‘Adeu, vila
d’Olot’ Firal
21.00 h Espectacle
pirotècnic
Des del puig del Roser
21.15 h Cercavila dels
gegants, cabeçuts, cavallets
i Cap de Lligamosques, amb
La Principal
Del Firal a la plaça Major
21.45 h Ball de les espelmes
i cercavila de final de festa
De la Plaça Major al santuari
del Tura on es cantaran els
goigs a la patrona de la ciutat

PER A UNA MILLOR
ATENCIÓ, DEMANAR

3 de setembre de 2022
- 15 de gener de 2023,
Exposicions SI JO POGUÉS
Anna Manel·la (1950-2019).
Sala Oberta i Sala Oberta
2 del
Museu de la Garrotxa
Inauguració 3 de setembre
Entrada gratuïta
HORARI D'OBERTURA:
Feiners: de 10 a 13 h i de
17 a 20 h
Dissabtes: d'11 a 14 h i de
17 a 20 h
Diumenges i festius: d'11 a
14 h i de 17 a 20 h / Dilluns
tancat
Del 7 a l’11 de setembre
de 2022
“La Faràndula d’Olot”
Pati de l’Hospici
Exposició amb tots els
elements de la faràndula
d’Olot que habitualment
participa a la cercavila
d’inici de Festes del Tura

GARRALDA - LUCAS
JUANOLA

CITA PRÈVIA

Carrer hospici, 9
17800 OLOT, Girona
Telèfon: 972271884

Psg. de Barcelona, 12 OLOT
Tel. 972 26 84 16
cvetolot@gmail.com

PÀRQUING GRATUÏT CLIENTS
A LA PLAÇA CATALUNYA
DEMANEU TIQUET
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LES FESTES A RADIO OLOT

Per les Festes del Tura, la ràdio no s’atura
RÀDIO OLOT SURT AL CARRER PER PORTAR LA FESTA MAJOR A TOTHOM EN
UNA PROGRAMACIÓ ESPECIAL

Si hi ha un bon moment per transmetre emocions, sentiments i sensacions
a través de la ràdio, aquest és les Festes del Tura. I més, després de dos anys
sense haver-se pogut celebrar amb la
normalitat a què estàvem acostumats.
Ràdio Olot i les Festes del Tura sempre
han anat de la mà. La ràdio s’ha convertit en un altaveu perfecte per fer arribar
als olotins que viuen fora de casa nostra
i a tots els forans que s’estimen la ciutat,
la calidesa de la Festa Major d’Olot. És
per això que Ràdio Olot retransmet els
moments clau com el toc d’inici de festes, l’emoció de la cercavila pels carrers
de la ciutat, el primer impacte de veure
sortir la faràndula amb el seus gegants
al capdavant; el ball dels gegants, nans
i cavallets del dia de la Patrona en directe. Sentir com la gent vibra al veure
ballar les seves figures predilectes posa
la pell de gallina a més d’un. I, evidentment, no podia faltar el pregó. Poder
escoltar el pregó d’obertura en directe
a través de la ràdio acaba de segellar
cada any que la festa major d’Olot ja ha
començat. I la ràdio és testimoni de tot
això. Ràdio Olot transmet les emocions
i sensacions de cada moment pels
quatre costats i, gracies a les xarxes, hi
posa imatges.
A més, volem que els oients estiguin
preparats per gaudir de totes i cadascuna de les activitats. Per aquest motiu,
coincidint amb les senyals horàries de
cada hora, la ràdio informa de les propostes que es podran fer a Olot en els
propers seixanta minuts. D’aquesta
manera, si hi ha algun canvi de darrera
hora a causa del temps, l’oient està in-
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format al detall. També a través de les
nostres xarxes socials, on podeu veure
en imatges allò que la ràdio retransmet.
A més, cada dia a les 13h, l’Informatiu
del Migdia es dedica única i exclusivament a les Festes del Tura, avançant
aquelles activitats més destacades de
cada jornada amb la veu dels seus protagonistes.
Ara fa dos anys, Ràdio Olot, fins i tot,
va oferir una festa major alternativa
durant la pandèmia en què res era
normal, mostra del compromís amb
els seus oients. Ara que, finalment, la
tranquil·litat s’imposa, Ràdio Olot tornarà al carrer per portar allà on sigui el
que passa i es viu a la Festa Major de
la ciutat.

Programació especial
de Ràdio Olot #FdT22
Dimecres, 7 de setembre
13h: L’Informatiu del Migdia Especial
#FdT22
17.45: La cercavila a la ràdio: Retransmissió en directe de la cercavila
de la faràndula olotina, amb diversos punts de connexió repartits per
tot el recorregut.
21h: El pregó a la ràdio: Retransmissió en directe del pregó de festes des
del balcó de l’Ajuntament d’Olot a
càrrec de Tavi Algueró i l’Àngel Rigall
• Agendes horàries des de les 7h amb
el detall de les activitats que es duran
a terme en els propers 60 minuts.
• ‘La Música de les Festes’: Càpsules musicals repartides durant la

programació dedicades a conèixer
els grups que tocaran cada dia.
Dijous, 8 de setembre
11:50h: La faràndula en directe a la
ràdio: Retransmissió de la ballada
dels gegants, cabeçuts i cavallets
des de la Plaça Major, amb en Jordi
Sellas i en Miquel Serrat.
13h: L’Informatiu del Migdia Especial #FdT22
• Agendes horàries des de les 7h
amb el detall de les activitats que
es duran a terme en els propers 60
minuts.
• ‘La Música de les Festes’.
Divendres 9 i dissabte 10
13h: L’Informatiu del Migdia Especial #FdT22
• Agendes horàries des de les 7h
amb el detall de les activitats que
es duran a terme en els propers 60
minuts.
• ‘La Música de les Festes’.
Diumenge 11
13h: L’Informatiu del Migdia Especial #FdT22
16h: L’Olot a Ràdio Olot. Retransmissió en directe des de l’Estadi
Municipal del partit de Segona RFEF
entre la Unió Esportiva Olot i el Terol, corresponent a la segona jornada de lliga, amb tot l’equip d’esports
de Ràdio Olot.
• Agendes horàries des de les 8h
amb el detall de les activitats que
es duran a terme en els propers 60
minuts.
• ‘La Música de les Festes’
Informació detallada de tot el que
passa a les Festes també a radiolot.
cat i a Facebook, Twitter i Instagram.

VIU LES FESTES DEL TURA
LES FESTES A OLOT TELEVISIÓ

Olot Televisió,
al costat dels moments més especials
LA TELEVISIÓ DE LA GARROTXA FARÀ UN PUNTUAL SEGUIMENT DELS ACTES MÉS
EMBLEMÀTICS DE LES FESTES PER FER ENTRAR LA CELEBRACIÓ A TOTES LES LLARS

Olot Televisió sempre és al costat de
les Festes del Tura, per tal d’amplificar la celebració allà on es trobin els
olotins i les olotines. Aquest any no
serà diferent, la televisió de la Garrotxa tornarà a ser a primera fila perquè
tothom pugui veure els actes més emblemàtics de la festa major d’Olot de
ben a prop. Ho farà a través dels seus
serveis informatius i amb programes
especials en directe.

musical, el Ball d’Espelmes o el Ball Pla.

Durant les Festes del Tura, Les Notícies
d’Olot Televisió dedicaran bona part de
l’emissió a apropar als olotins i les olotines el resum dels moments més destacats de la celebració. Ho faran des
del primer dia, en l’avanç informatiu
de les 12 del migdia i en les seves tres
grans edicions, a les 2 de la tarda, les
8 del vespre i les 10 de la nit. Entre els
imprescindibles s’hi comptarà la Cercavila d’inici de la festa major, els actes
al Santuari del Tura, els concerts dels
caps de cartell dins la programació

Programes especials i en directe
Novament, la Televisió de la Garrotxa
serà els ulls i les orelles de tothom
que vulgui seguir de manera còmoda
alguns dels actes clau i, per tant, més
concorreguts de les festes. El canal de
proximitat garantirà que els olotins i
les olotines podran veure’ls, per poc
espai que tingui la plaça en comparació a la gent que vol ser-hi present, per
molt lluny que es trobi l’espectador o
independentment de les dificultats
que tingui per sortir al carrer. D’aques-

Caldrà estar atents també a les xarxes
socials d’Olot Televisió i garrotxadigital.
cat a partir del 7 de setembre. Els mitjans de comunicació de Corisa Media
Grup a la Garrotxa informaran puntualment de possibles canvis o alteracions del programa que es produeixin,
i es faran ressò d’imatges curioses que
es puguin donar durant la festa.

Seguiment de les Festes del Tura
a Olot Televisió
Les Notícies 			
Cada dia a les 12h, 14h, 20h i 22h
Directes
Pregó de festes				
Dimecres 7, 21h
Ball dels Gegants, Nans i Cavallets
Dijous 8, 12h
Espectacle pirotècnic de fi de festa
Diumenge, 21h

ta manera, Olot Televisió emetrà en
rigorós directe el pregó de festes que
pronunciaran els creadors de faràndula Tavi Algueró i Àngel Rigall al Firalet
el dia 7, el ball dels Gegants, Nans i Cavallets a la plaça Major del dia 8, diada
de la patrona, així com l’Espectacle Pirotècnic de l’últim dia des del Puig del
Roser. D’aquesta manera, no hi haurà
excusa per no viure en directe aquests
actes o recuperar-los més tard, ja que
tots els continguts de les Festes del
Tura es podran trobar a partir del seu
directe al servei OTV a la carta del web
www.olot.tv.

Especialistes
en Instal·lacions
d'Energia Solar.
L'energia del futur,
a un sol pas.

www.voltaic.es
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ELS GOIGS A LA VERGE DEL TURA

Goigs a la Mare de Déu del Tura
ES CANTEN EN ELS DARRERS MOMENTS DE LES FESTES DEL TURA, QUAN ELS
OLOTINS I OLOTINES S'ACOMIADEN DE LA VERGE PATRONA AL SANTUARI. ELS
TRANSCRIVIM PERQUÈ ELS PUGUEU CANTAR
Doncs sou Mare de ternura,
Regina dels serafins;
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per cantar vostra hermosura,
vostres veus seran clarins;
Nostra Senyora del Tura,
empareu als olotins.


    
    
    
 
 

 ···   · |  ··   ·  
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NOU TOYOTA
RAV4 ENDOLLABLE
MÉS DE 20 ANYS
LIDERANT
L’ELECTRIFICACIÓ

TOYOTA AURA MOTOR

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

www.auramotor.toyota.es

Telf: 972 27 24 40

Emissions CO₂ (g/km): 22. Consum mitjà (l/100 km): 1
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CORART, ESCOLA DE DANSA EVA DURBAN

Corart, on la ment i el cos connecten
EL BALL I LA DANSA, CONVERTITS EN TERÀPIA I PROCÉS
D’AUTOCONEIXEMENT
Començarem pel final, avançantlos que el centre del qual els volem parlar no és una escola més.
CorArt, d’Eva Durban, no és només
una escola de dansa, és una teràpia
per al cos i la ment, un racó on retrobar-se amb un mateix, un indret
on fer prospecció de les pròpies
emocions mitjançant el ball i fer
aflorar el millor de cadascú a través
de somriures i llàgrimes, alegries i
angoixes, eufòries i consol. Tot un
reguitzell de sensacions que desencadena des de les entranyes una
mutació personal de tranquil·litat i
benestar.
Els ritmes de vida cada dia són més
ràpids i inclements, se'ns exigeix a
totes les edats que competim amb
nosaltres mateixos per destacar en-

tre una multitud assedegada d'èxit:
estudis, vida laboral i personal ens
creen ansietats i estrès que fins ara
eren tabús. L'Eva les treballa perquè reconduïm aquesta energia
cap a fins positius.
Situat al carrer Pou del Glaç, al bell
mig d’Olot, trobem aquesta petita
però tan necessària escola de dansa contemporània amb cursos per a
totes les edats i nivells, per a pares i
fills, tant per als més introvertits com
per a aquells més trapelles. La seva
raó de ser és que ens descobrim a
nosaltres mateixos a través del nostre propi moviment; una consciència
corporal que ens ajudarà a créixer
en el terreny més íntim i personal
però que ens aportarà una aura
nova de felicitat i seguretat que de

ben segur es reflectirà en tots els
àmbits de la nostra vida.
Si donem un cop d’ull al currículum
personal d’Eva Durban, ens sorprendrem amb una extensa formació internacional per les millors escoles de dansa i teatre de Catalunya,

Escola
de dansa
C/Pou del Glaç 6, Local 6B · Olot
T. 616 72 46 84
info@dansacontemporania.cat

CORART
EVA DURBAN
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TÍTOL APARTAT

Holanda, França i Estats Units, però
el que ens deixa bocabadats són els
35 anys d’èxit en l’ensenyança que
l’han portat a comprendre i afirmar
que fins i tot aquells que son més
reticents i amb un cos que sembla
un playmòbil d’aquells amb què jugàvem en la nostra infància, poden

dansar, ballar i descobrir el millor
d’ells mateixos a través d’una disciplina que mai s’haguessin arribat a
imaginar que podria ser tan atractiva, beneficiosa i addictiva.
Si una cosa els pot assegurar la persona que escriu aquestes línies és

que, després d’entrevistar-se amb
Eva Durban, ha entès que no es
tracta de com ens movem, sinó de
donar passos endavant. Qui escriu
no s’ho pensa perdre, i li agradaria
emplaçar-los-hi, esperant coincidir
amb vostès en una de les seves sessions. Qui s’hi apunta?
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Mondor
Comprem or,
plata i brillants
Reparem tot
tipus de joies

INVERSIÓ SEGURA

DINERS RÀPIDS

MANLLEU Av. Roma, 135 · 93 851 56 43

OLOT Psg. d’en Blay, 36 · 972 27 31 03

CLINICA DENTAL

Dr. Francesc LLagostera
www.dentistaolot.cat

Dr. Juan Antonio Concellón
Tel. 972 26 27 18

Plaça Palau 11, Baixos - Av. Onze de setembre 26, Baixos
17800 OLOT (Girona) Tel. 972 26 17 89
aulinas@aulinas.cat - ﬁnqueselpalau@aulinas.cat
aulinascargol@aulinas.cat

Tot en vidre des de 1969
C/ Estadi, 19 · OLOT · 972 26 28 43
info@cristalleriesolot.cat · www.cristalleriesolot.cat
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FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL

Sant Miquel recupera
el ball pla amb tota la
seva esplendor
LES FESTES SE CELEBRARAN ELS DIES 23, 24 I 25 DE
SETEMBRE

El divendres 23 de setembre arrenquen les festes del
barri de Sant Miquel. Aquest any l'associació de veïns
està contenta per poder celebrar unes festes deixant
enrere les restriccions sanitàries per la Covid-19.
El tret de sortida serà el pregó que tindrà lloc a les vuit
del vespre, a l'exterior del casal. Els pregoners d'aquest
any seran el rei i la reina del carnestoltes.
A continuació es farà entrega de la tercera edició del
Gat Honorífic, premi que s'entrega a un personatge rellevant pel barri.
Per tancar la nit, la companyia de teatre "Sal i Pebre"
representarà la seva darrera obra 'I una merda', un espectacle per a tots els públics.
Les festes del barri no s'obliden dels més devots, el dissabte a les deu del matí se celebrarà una missa al casal
de Sant Miquel. Seguidament i com cada any, tindrà
lloc el concurs de dibuix on els més menuts s'emplacen
per gaudir d'un matí lúdic i creatiu.
En canvi, pels que ja són més grans, a les quatre de la
tarda els espera un campionat del popular joc de cartes
el Truc.
A les sis de la tarda el Mag Nani oferirà un espectacle
i tot seguit vindrà el plat fort de les festes. A les vuit
del vespre començarà el ball pla, un ball carregat d'història i de significat pel barri. Històricament, el Ball Pla
havia estat un ball popular on participava gent de tota
mena a Olot, des d'obrers, persones distingides i foras-

ters. Durant el segle XIX la burgesia va anar guanyant
presència a la societat olotina i el ball es va desvirtualitzar d'alguna manera, el focus d'atenció ja no estava en
el ball en si, sinó en lluir les millors gales.
A mitjans de la dècada dels quaranta del segle passat,
mentre el ball pla original perdia adeptes per tot allò
que representava, el barri de Sant Miquel va decidir
organitzar el seu propi ball, una paròdia de l'original.
Els veïns es confeccionaven els seus vestits amb paper.
L'any passat, a causa de les restriccions per a la Covid
el ball va haver de substituir-se per una desfilada, però
enguany sant miquel recupera el ball pla amb tota la
seva esplendor.
Tot seguit, tindrà lloc la cercavila amb els gegants del
barri i l'elecció de l'hereu i la pubilla, que l'endemà tindran ja el seu primer acte oficial en una trobada organitzada per l'associació de veïns on es reuniran amb
diferents heures i pubilles d'arreu de Catalunya.

AVINGUDA PERÚ, 6
17800 OLOT (GIRONA)
Us desitgem unes

Bones festes

972262170/686470347
autoelectricjoal@gmail.com
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FESTA MAJOR DE SANT ESTEVE

Sant Esteve d'en Bas
recupera la festa
L’ÚLTIMA FESTA DE LA VALL D’EN BAS ARRIBA AL
SETEMBRE

Després de mesos amb les festes majors dels diferents
pobles de la Vall d'en Bas, Sant Esteve celebra la seva.
La festa començarà el divendres 16 de setembre amb
la cercavila i es tancarà el dilluns 19.
La cercavila desfilarà per Sant Esteve fins arribar a la
plaça major. Un cop allà, el Burro Savi serà l'encarregat
de dir el pregó, aquest any en fa 40! Tot seguit, hi haurà
la tradicional penjada del burro.
Després del sopar popular se celebrarà el Talent Show,
tot s'hi val.
Pel matí de dissabte s'ha organitzat una gimcana pels
més petits i el Club de Futbol de la Vall recupera el partit de veterans.
La tarda comença de la forma més esbojarrada. A les 4
de la tarda tindrà lloc la baixada de Karts sense motor.
Aquest any sí que es podrà celebrar la trobada de ger-

manor entre les colles de Sant Esteve i un grup de dansaires de Zigoitia, un poble del País Basc. Es ballaran
balls tradicionals dels dos pobles, fent així un intercanvi cultural.
Després, tindrem el Disfressagresca, una festa familiar
que premiarà les disfresses més originals. En acabar, al
pavelló municipal les actuacions de David Baron i el DJ
Àngel i Dimoni.
El diumenge començarà amb una sortida amb BTT.
Mentrestant, les MUM's celebraran el 'Burrastorming',
una cercavila interactiva pel nucli antic, ideal pels més
petits.
El diumenge a la tarda, es farà oficial la signatura de
germanor entre l'Ajuntament de Sant Esteve i el poble
de Zigoitia i, per tancar el diumenge, se celebrarà un
ball de sardanes a càrrec de la Cobla Principal d'Olot.
La festa major s'acaba el dilluns 19 amb l'últim ball dels
Gegants i el Burro Savi, després es farà baixar el burro
de l'església.

Ctra. Sant Joan de les Abadesses, 38
OLOT (Girona)
TEL. 972 276 555 - 616 132 025

CASA EN VENDA-ST.ESTEVE D’EN BAS
Casa de 283 m2. Consta de planta
semi soterrada i planta baixa
destinades a magatzem.
La primera i la segona planta són
habitatge. Preu a convenir
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CASA LLOGUER A OLOT
Casa cantonera de dues habitacions,
cuina, menjador, sala d’estar, dos
banys, calefacció, pati i garatge.
Preu: 600/mes

EDIFICI EN
VENDA
Ediﬁci al
centre
d’Olot de
600 m2 per
reformar,
sense
llogaters,
possibilitats de
local comercial o aparcaments, 4
pisos i un àtic amb terrassa.

PIS DE LLOGUER A OLOT
Pis de dues habitacions, cuina,
oﬃce, sala d’estar, un bany,
ascensor, calefacció i porter
automàtic

VIU LES FESTES DEL TURA

Pàgines web

Botigues online

Xarxes socials

Agència de serveis digitals
T’oferim la possibilitat d’optimitzar els processos

Multimèdia corporativa

Apps a mida

972 972 065
info@xarketing.com
www.xarketing.com

de la teva empresa. I és que la digitalització no
és una opció, és una necessitat.

Aprofita’t de les ajudes que ara t’ofereix

10-49 treballadors

l’estat per a digitalitzar el teu negoci.

3-9 treballadors

6.000€

T’ajudem a gestionar-les, truca’ns!

1-2 treballadors

2.000€
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FESTA MAJOR DE BESALÚ

Besalú es prepara
per a la festa
DESPRÉS DE DOS ANYS AMB RESTRICCIONS, LA
FESTA MAJOR TORNA PER LA PORTA GRAN

A mitjans del mes de setembre, la vila comtal de Besalú
estarà de celebració perquè tothom qui vulgui gaudeixi
de música, dansa i activitats en família. Aquest any, ja
sense restriccions, les festes tornen amb força.
Les festes s'inicien el dijous 15 de setembre amb una
botifarrada popular que pretén agrupar a tots els veïns
i veïnes per sopar.
Durant el dia de divendres hi haurà un espectacle infantil a càrrec de Rikus, que amb el seu show Visca la
Festa farà passar una bona estona a tota la família. En
acabar, podrem gaudir d'una audició de sardanes i a la
nit trobarem l'actuació de Pelukass, un grup de versions,
sempre en clau de rock, que prometen un concert únic
i memorable. El grup fa gala d'una selecció musical de
grans èxits i un directe potent i digne de grups de rock
internacionals. Per tancar la nit, el Dj. besaluenc Albert
Juanola oferirà una de les seves sessions, perfectes per
moure l'esquelet.

A OLOT
TOT COMENÇA
AL CENTRE

AQUESTES
FESTES DEL TURA,
APARCA AMB NOSALTRES
I OBLIDA’T DEL COTXE

PUNT DE
CÀRREGA

PLACES
ADAPTADES

CÀMERES DE
VIGILÀNCIA

www.parquingcentreolot.com

Us desitgem unes bones Festes del Tura

ESPECIALITAT 4 X 4
C/ França, 37 · Pol. Ind. Pla de Baix · OLOT
Tel. 972 26 85 29
www.4x4serrat.cominfo@4x4serrat.com
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Pol. Ind.Pla de Poliger
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SANT JAUME DE LLIERCA (Girona)
Tels. 972 28 78 36 · 618 366 194 · 670 602 955
info@desguaceslagarrotxa.com

VIU LES FESTES DEL TURA
FESTA MAJOR DE BESALÚ

Dissabte hi haurà activitats durant tot el dia, però les més
destacades són el pregó i l'audició de sardanes a càrrec
de la Cobla de la Bisbal, a les vuit del vespre. Aquest any,
els pregoners seran membres del Club Esportiu Besalú
que celebren el centenari, es diu de pressa. En acabar,
s'escollirà l'Hereu i la Pubilla del poble, que seran els
encarregats de representar el poble de Besalú per tota
Catalunya. A la nit, concert a càrrec d'una orquestra.
El diumenge gaudirem d'una altra edició del Remigius
Fluvii, el mític descens pel riu Fluvià a bord de barques
de fabricació casolanes. Tot seguit l'entrega de premis a
les barques més originals i ràpides. Finalment, a la tarda,
una altra audició de sardanes a càrrec de la Cobla de la
Jonquera.
Per acabar la festa, tindrem la Tornaboda el dilluns i sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera.
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FIRA DEL LLIBRE DE LES PRESES

Olor de llibre a les Preses
LA CULTURA DE PROXIMITAT INTERPRETA EL CANVI CLIMÀTIC

Quan el maig de l’any passat se’ns va informar a través d’un
comunicat que no es tornaria a fer la fira del Liberisliber a
Besalú, els entusiastes de la cultura a la Garrotxa van veure’s mancats d’una cita en el seu calendari per poder gaudir,
descobrir i devorar noves històries en un format clàssic i
romàntic com és el llibre. Això no obstant, lluny de quedar-se
col·lapsats i paralitzats per la notícia, van treure noves energies i impulsats per la seva passió, els veïns i veïnes de les
Preses conjuntament amb les editorials Nanit, El Triangular
i el Pol·len, han volgut prendre el relleu i organitzar una fira
on el leitmotiv és fomentar una lectura i producció editorial
sostenible.
El 23 i 24 de setembre se celebrarà a la població garrotxina
de les Preses la primera Fira del llibre local i conscient; un esdeveniment que es desglossa en una primera jornada pels
professionals i una altra pel públic en general.
És evident que el llibre ecològic és un foc d’encenalls, una
antítesi que si bé no es pot consolidar com una realitat 100%
taxativa, es pot analitzar, calcular i mirar com minimitzar la
petjada ambiental, reduint el seu impacte amb accions com
consumir publicacions d’àmbit local.
Editorials, impremtes, llibreries, biblioteques i tot aquell professional que vulgui sumar-s’hi està convidat a les 10.30h
del matí del divendres a unes jornades on es realitzarà un
taller/col·loqui sobre l’ecoedició i descarbonització del sector, es presentarà el pla de sostenibilitat de l’Institut d’Empreses Cultural i es debatrà amb autors i autores sobre el
seu compromís amb la temàtica.
Arribats a dissabte, els organitzadors han preparat una jornada amb espectacles i tallers perquè el públic assistent, independentment de l’edat que tingui, gaudeixi d’una diada que
acabarà marcada en el seu calendari com a cita ineludible.
A les 10.30h la companyia itinerant Klyngh Teatre oferirà un
espectacle teatral que transportarà als seus espectadors a
una altra època. Mitja hora més tard, tot aquell qui vulgui,
podrà posar a prova la seva creativitat amb el taller Tria la
teva Aventura; un show on a través de jocs i reptes ensenya-
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ran astúcies per imaginar i compondre les millors històries. I
a dos quarts de 12, tindran l’oportunitat única d’experimentar amb el tast literari Cacau a Taula, on el poeta i pastisser
Lluís Riera Callís proposa una degustació de xocolates amb
la lectura d’unes poesies que, estimulant tots els sentits, els
acompanyaran al llarg de tot el tast.
Per aquells que els hi costa sortir dels llençols, han dibuixat
una tarda igual d’entretinguda i amena que començarà a
les 17h amb Tots Nosaltres, un espectacle sobre la diversitat familiar, de gènere i afectiva des d’un punt de vista molt
animal. A quarts de 19h l’activista Esther Peñarrubia durà a
terme una conferència sobre les estratègies de la Cultura
Residu Zero. I no podien tancar la jornada sense una nota
sonora; a les 20.30h, a càrrec dels Rebentatimpans, s’acceleraran les pulsacions i es mouran els peus a ritme de batucada.
Estem segurs que ja estan assaborint paraules i buscant sopes de lletres per activar les vostres ment per un esdeveniment preparat amb molt d’efecte i on han tingut en compte
fins a l’últim detall. Però això no és tot! Paral·lelament, pels
culs més inquiets, proposen 2 tallers més i activitats per tots
els gustos: El taller “Elaborem les nostres làmines”, on a les
11.30h, INTEGRA, hi serà present amb una aula de fabricació de paper i a les 17:30h Janina Bach instruirà amb l’art del
guió il·lustrat, com definir i estructurar el que es vol dibuixar.
Com activitats, en Valentí Gubianas, il·lustrador del cartell
oficial de la diada els acompanyarà per crear un mural amb
el cartell que van seleccionar entre tots els presencs i presenques, trobarem punts d’intercanvi de llibres i espais de
lectura i els més intrèpids podran descobrir la fira i el poble
de les Preses mitjançant una gimcana entretinguda i enriquidora.
Si una cosa és segura, és que qui s’hi acosti, tindrà un ventall enorme de possibilitats per entretenir-se i jugar amb la
cultura.
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EXPOSICIÓ DE L'OBRA D'ANNA MANEL•LA

Nostàlgia per
l’Anna Manel·la
UNA EXPOSICIÓ RECORRE DIFERENTS TÈCNIQUES
I PERÍODES DE L’ARTISTA OLOTINA COM A
RECONEIXEMENT A LA SEVA OBRA
ES POT VISITAR DES DEL 3 DE SETEMBRE A LES SALES
OBERTES DEL MUSEU DE LA GARROTXA

Què mira el nen de bronze que hi ha al carrer Tomàs
d’Olot? El títol de l’escultura, ‘Sense lluna’, ens dona la
pista definitiva. L’infant sempre espera l’aparició de l’astre, tant se val si és de dia o de nit. Com la figura, la seva
autora, Anna Manel·la, sempre va cercar una mena de
perfecció artística, no importava si el concepte en si era
essencialment inassolible. “Va ser una artista molt interessant, va treballar pocs temes però de manera molt
profunda, i té un món molt singular, propi i característic”, explica Maria Lluïsa Faxedas, comissària de la darrera exposició que el Museu de la Garrotxa ha encomanat
a les sales obertes de la planta baixa.
L'obra d'Anna Mariel·la és molt extensa. Des del 1977
va estar centrada en la pintura i el dibuix fins al 1992,

quan va crear la primera escultura. Precisament, el títol escollit per a la mostra ha estat agafat d’una de les
seves pintures més emblemàtiques. Aquesta mostra
retrospectiva no segueix un ordre cronològic, sinó que
posa en relació obres de períodes i tècniques diferents,
al voltant de la figura i l’espai. “Les escultures i pintures
d’Anna Manel·la s’hi poden veure juntes per primera vegada”, detalla Faxedas.

Anna Manel·la va ser una artista molt intensa, té un món molt singular, propi i característic, veus una obra d’ella i saps segur que
és seva, però hi pot connectar gent molt diferent amb diverses emocions. Paga la pena
aproximar-s’hi
Maria Lluïsa Faxedas, comissària de l’exposició

La comissària no creu que sigui just que l’obra d’Anna
Manel·la es relacioni exclusivament amb emocions de

Amb la bustiada portem el teu
negoci a totes les llars

GARANTIA, QUALITAT i TRANSPARÈNCIA
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informació:

info@repartidors.cat
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Les aventatges
d’anar per lliure
Sense trampes

VIU LES FESTES DEL TURA
TÍTOL APARTAT

Què hi veiem a les Sales Obertes
del museu?

tristesa o melangia. “Algunes de les seves figures són
distants i no generen empatia, però tot això té un punt
de subjectiu, i aquesta és la gràcia”.
La mostra ‘Si jo pogués’ és una de les propostes que un
grup de veïns va fer a l’Ajuntament d’Olot i al Museu de
la Garrotxa per tal que la ciutat reconegués l’obra de l’artista. Més endavant, arribarà un llibre i la inauguració
d’una nova escultura en l’espai públic. De moment, l’exposició romandrà oberta a les visites fins al 15 de gener.

Sala Oberta
Selecció de pintures de gran format i d’escultures, escollides per la seva importància dins
de l’obra d’Anna Manel·la i els vincles que
s’estableixen entre elles.
Sala Oberta 2
Escultura i pintura de petit format, dibuix,
gravat i llibres d’artistes. A l’entrada, un televisor mostra una tria de vídeos i entrevistes
de l’artista.

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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A la zona del
Parc Natural de
la Garrotxa...
Tel. Mòbil 687 020 052
Tel. 972 29 20 61
St. Joan les Fonts

GAS·OILS SERVEI A DOMICILI

972 26 08 68 · FILLS DE VELASCO S.A

ASSEGURANCES - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL
PRODUCTES FINANCERS

Avgda. Jaume ll, 90 - 17800 OLOT
Tel. 972 26 11 12 - Fax. 972 27 17 04
info@buxasas.com

PERRUQUERÍA
HOME JORDI
SOLÀRIUM VERTICAL
BUTACA DE MASSATGES
TALLS I COLORS ACTUALS
(ENTRE D’ALTRES)
BARBES I AFEITATS
CELLES...
Av. Santa Coloma, 92 · Olot
972 27 26 74 · 646 20 72 88
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CAMPANYA +30€ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT

L’Ajuntament d’Olot engega la
campanya +30€ per dinamitzar
l’economia
LA INICIATIVA PREVEU UN IMPACTE DE 90.000 EUROS A LA CIUTAT A
TRAVÉS DE L’APLICACIÓ GARROTXA APPROP

L’Ajuntament d’Olot ha anunciat
per a aquesta tardor la campanya
+30€. La proposta persegueix l’objectiu ajudar els negocis locals. El
termini per participar-hi s’obrirà el
12 de setembre i finalitzarà el 26 de
novembre. Dintre d’aquest període,
les primeres 1.500 primeres persones d’Olot que facin una compra de
30 euros combinant dues categories
de l’aplicació Garrotxa Approp, en
rebran una trentena més per gastar
als establiments de la ciutat. Com a
novetat, s’ha rebaixat l’edat mínima
per participar en la promoció, de 18
a 16 anys. Cal tenir el NIF registrat
a l’aplicació Garrotxa Approp abans
que comenci la campanya.

En primer lloc, això sí, cal fer una
despesa mínima inicial de 30 euros, combinant categories diferents
de l’app, és a dir, un restaurant i un
comerç o bé una activitat cultural i
un allotjament, en qualsevol establiment adherit a la plataforma. Si el
consumidor és dels 1.500 primers a
gastar els 30 euros, l’aplicació li generarà una guardiola a banda amb
els 30 euros per gastar en establiments d’Olot adherits a Garrotxa
Approp. Cada persona tindrà dret a
un únic val regal.
La campanya iniciarà el seu recorregut amb un pressupost de 45.000
euros, amb l’objectiu que l’impacte

econòmic sigui més important per
a la ciutat. El regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, ha
apuntat que esperen que la campanya tingui, com a mínim, un impacte
de 90.000 euros. “Estem convençuts
que es multiplicarà per molt més,
vista l’experiència de la darrera campanya, on vam multiplicar l’impacte
per quatre. Estem molt segurs que
en aquesta ocasió succeirà una cosa
semblant”, ha predit.

Som un estudi de disseny i instal·lació de cuines i
espais gastronòmics.
Projectem la teva idea en 3D, ajustem espais, proposem estils, materials i elements per aconseguir la
composició perfecte en l'espai de cuina de la teva llar.

CARRER PARE ROCA, 10 · OLOT
972 977 297
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FESTA DE LA SANTA ESPINA DE LES PLANES D'HOSTOLES

Les Planes celebra
la Festa de la Santa Espina
LA FIRA DEL JOC, L'ORQUESTRA MARIBEL I LA
SELVATANA SÓN UNS DELS PRINCIPALS ATRACTIUS

Les Planes d'Hostoles celebra la seva Festa de la Santa Espina. Durant els dies 24, 25 i 26 de setembre el poble s'omplirà d'activitats per a tots els gustos i totes les edats.
Com cada any, els actes tradicionals també hi seran. Les
festivitats comencen amb la Fira del Joc a la Plaça Nova que
s'allargarà fins a les set de la tarda. Els assistents gaudiran
de jocs de tota mena, titelles, un taller de bioconstrucció i
ponis, entre d'altres. Simultàniament, tindran lloc altres actes com l'espectacle 'Ses Altíssimes' en el que quatre personatges sorgits de la natura viatgen amb el seu carro ple
de rituals i música.
A la tarda, els pallassos de La Bella Tour faran el possible
per aconseguir el seu propòsit: la riallada del públic. A dos
quarts de set, el Pot Petit arriba amb la seva gira "Vull cantar i Vull Ballar" que fa honor al seu nom. A les deu de la nit,
correfoc amb els Diables de l'Onyar, un espectacle que va
molt més enllà. El colofó final el posen l'Orquestra Maribel
i RLP Dj.'s a la Sala Polivalent, a partir de la mitjanit.
El diumenge estarà farcit d'activitats també. Pels més matiners hi ha un concurs de pesca infantil a les vuit del matí
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Ctra. de les T ries, 28 · Tel. 972 262 557
www.vinsoliveras.com · OLOT
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i la litúrgia i la tradició també estan presents a les festes de
la Santa Espina. A les deu se celebrarà una Missa solemne
cantada per la Coral Retorn Planenc. Al migdia hi haurà el
repicament de campanes i s'entregaran els premis del concurs de pesca infantil.
A quarts de vuit de la tarda, la Cobla de la Selvatana ens faran ballar sardanes. També, sortiran els gegants i els capgrossos, un dels elements més esperats de la festa. A les set,
l'Orquestra Selvatana oferirà un concert amb majúscules.
El festeig s'acabarà el dilluns, però no abans del concurs
de pesca magnètica, a les cinc de la tarda al parc. A la Plaça
Nova hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la cobla
Ciutat de Girona. Després, els gegants i la resta de la faràndula ballaran amb les pubilletes. Per acomiadar la festa,
el grup Arjau torna amb el seu cant d'havaneres que els
assistents podran gaudir amb rom cremat.

TARDOR 2022
LES PLANES D'HOSTOLES
EL POT PETIT

24 Setembre - Pista Poliesportiva
Entrades: www.lesplanes.cat

18:30H

Festa de la Santa Espina
23, 24, 25 i 26 Setembre

Orquestra Maribel + RLP DJ's + Orquestra Selvatana +
Correfoc: Diables de l'Onyar + Cobla Ciutat de Girona +
Havaneres: Grup Arjau...i molt +!

Fira del Joc i Productes de la Terra
24 i 25 Setembre

Jocs de gran format, d'enginy, ponis, creació de titelles,
kapla, taller de bioconstrucció, espectacle de circ, jocs de
rol, bitlles, partida simultània d'escacs, espectacle itinerant
"Ses Altíssimes"...

APLEC DE SANT GRAU - FESTA MAJOR DE COGOLLS
8 i 9 Octubre

PLANESCADABRA
2n Festival Internacional de Màgia
15 i 16 Octubre
Màgia i il·lusionisme amb espectacles de carrer, tallers de
màgia, Gala Internacional (Dissabte), Gala solidària
"Solidarimàgia" (Diumenge), botigues màgiques....i molta
màgia fresca, dinàmica, clàssica, còmica, moderna,
atrevida, intel·ligent, grans il·lusions...més informació i
venda d'entrades a www.lesplanes.cat i a @planescadabra
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Històries (garrotxines)
de Barcelona ‘92
VIU RECULL LES VIVÈNCIES PERSONALS D’ALGUNS
GARROTXINS QUE VAN CONTRIBUIR A L’HISTÒRIC
ESDEVENIMENT

Aquest estiu s’han complert 30 anys dels catalogats per
molts catalans com els millors Jocs Olímpics de la història.
És aquesta una afirmació subjectiva i opinable, si la transportem a d’altres punts del món. Les possibilitats d’encertar es fan més probables si afirmem que els Jocs de Barcelona ’92 van marcar un abans i un després en la història
mundial de l’esdeveniment, sobretot per tot el referent
a l’espectacle que envolta la competició esportiva. Finalment, el que és del tot segur és que els Jocs Olímpics van
projectar Barcelona al món com mai res abans ho havia fet.
Per fer els Jocs Olímpics, i fer-los tan bé, va caldre tot un
país. No tots els protagonistes locals van ser esportistes.
La gran majoria s’hi van veure implicats en allò que ha fet
de Barcelona ’92 un esdeveniment històric, com és tot allò
que va embolcallar els Jocs. Els garrotxins hi van contribuir
amb allò que els fa únics i incomparables: la increïble capacitat de treball i l’art per fer possible una cerimònia tan
màgica. VIU ha recopilat algunes d’aquelles històries:

Daniel Terradellas i els 400 metres que encara l’emocionen
Fa 30 anys que l’exalcalde de Les Preses i exdiputat al Parlament pel PSC Daniel Terradellas va tenir la sort de portar la torxa olímpica durant un dels trams que la van dur
al peveter de l’Estadi de Montjuïc per començar els Jocs
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Olímpics de Barcelona ‘92. Recorda aquells 400 metres
amb orgull, creu que va ser la recompensa a una dècada
de feina a l’ombra. “Em sembla que me la vaig guanyar,
aquella sort”, ens explica a casa seva, on hi guarda un autèntic museu de records de la fita olímpica.
L’expolític recorda la cursa de fons particular que havia fet
per guanyar-se el dret de portar la torxa olímpica. “L’any
80 jo vaig ser elegit diputat al Parlament de Catalunya.
Com que era jove, el meu grup em va encomanar la tasca
d’esports. El més important llavors dintre l’àmbit esportiu
semblava que era aconseguir que Barcelona pogués fer els
Jocs Olímpics. Això suposava que havíem de buscar moltes complicitats en el propi territori, on s’havien de crear
les subseus, com Banyoles, per a la qual vàrem preparar
un dossier. El Comitè Olímpic Internacional s’havia de donar compte que al nostre país hi havia llocs perfectes per
poder-hi fer les proves. També vàrem buscar complicitats
arreu de l’estat espanyol. En el congrés del PSOE del 81
se’m va encomanar la tasca de defensar, en cas que el partit guanyés en les properes eleccions, com així va ser, la
candidatura de Barcelona per celebrar els Jocs. No va ser
fàcil perquè Sevilla volia celebrar els 500 anys del descobriment d’Amèrica i també era un pretendent. Però finalment, com que ja feia temps que ens havíem mogut per
Espanya, hi havia una unanimitat per defensar la candidatura de Barcelona”.
Llavors, la capital catalana encara hauria de competir amb
les altres candidatures del món, com per exemple, París,
que era un adversari molt important. “Nosaltres vàrem
defensar que érem capaços de ser avantguardistes, treballadors, intel·lectualment preparats i solidaris”, explica
Terradellas. “El conjunt de la ciutadania, des de els empresaris per una banda, les administracions per l’altra i els
ciutadans, se sentien orgullosos de la candidatura i van
treballar colze a colze per poder aconseguir aquests Jocs”.
Daniel Terradellas ens mostra el museu que té a casa. Encara conserva les sabatilles amb les quals va córrer aquells
400 metres amb la torxa. “El tram que vaig fer va ser de Calonge a Platja d’Aro, més o menys juntament amb diversos
companys”. Ens ensenya la fotografia, amb el periodista
Toni Puigvert o l’exgovernador civil de Girona, Pere Navarro. “Encara guardo la samarreta que vaig portar, la cinta
que portava al front i la torxa, que la guardo amb molta
estima perquè em va fer molta il·lusió de poder-la portar
corrent”.
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I ara ho visc com una cosa que vaig tenir molta sort de fer”.

Xevi Peracaula i l’oportunitat de fer el relleu de la torxa
olímpica
Xevi Peracaula és un garrotxí que amb 21 anys va viure,
segurament, un dels moments més inoblidables de la seva
vida: va ser un dels 35.000 voluntaris dels Jocs Olímpics de
Barcelona 92 i una de les persones que va fer arribar la torxa olímpica a la capital catalana. “M’hi vaig presentar sense
saber que podria acabar sent voluntari”, recorda. “Primerament, em van confirmar que m’acceptaven i al cap d’un
temps vaig rebre una carta confirmant-me que podia dur
la torxa per Montserrat, en un dels trams. Jo mai hauria
pensat que portaria la torxa olímpica. Era molta la gent
que la volia dur. Aquell dia el portador anterior a mi va arribar, van encendre la meva torxa i gairebé no recordo res,
perquè tot allò es viu molt intensament. Corres, entregues
la torxa i, un cop acabat, et feien una revisió mèdica i et
passaven a recollir. Un cop acabat t’adondes del que acabes de fer. El recorregut el feien persones conegudes, però
el gran gruix són voluntaris. Amb 21 anys va ser el màxim.

Rosa Serra i unes escultures olímpiques que perduren
en el temps
L’escultora Rosa Serra va ser l’encarregada de fer les estàtues dels esports olímpics per a aquells Jocs i per a molts
d’altres. La seva trajectòria és llarga i carregada d’èxits i
reconeixements, però segurament no hauria estat la mateixa sense la seva vinculació amb l’olimpisme. L’any 84
el llavors president de l’UFEC David Moner va proposar-li
fer escultures d’esports olímpics i poc després, havent sabut que Barcelona seria seu olímpica l’any 1992, l’encàrrec
li va arribar des del Comitè Olímpic Internacional. “Quan
vaig tenir unes quantes escultures fetes em va trucar el
senyor Samarach, del Comitè Olímpic Internacional, i es va
interessar per la feina que feia jo. Em va dir que els agradaria que participés pel COI. I sí, sí, vaig fer 22 escultures
per a David Moner i després ho vaig continuar amb el COI
i n’he arribat a fer 41 d’esports diferents”, explica Serra.

Dóna un nou aire a la teva llar amb
TAPISSERIA
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Els originals estan guardats a la seu del Comitè Internacional i al Museu Olímpic de Laussane, i a cada Jocs Olímpics
són transportades a cada seu per ser exposades. Rosa
Serra s’ha anat encarregant, també, de fer les escultures amb els esports que s’han anat incloent al programa
olímpic, tant dels Jocs d’estiu com dels d’hivern. Les peces
originals mesuren entre 70 i 80 centímetres i a casa seva
en guarda rèpliques fetes d’altres materials.
Han passat 30 anys des d’aquell juliol de 1992, però a la
Rosa encara li brillen els ulls quan recorda aquells dies
carregats de feina per deixar a punt totes les escultures,
les dels Jocs i d’altres que li van encarregar. “El 1992 va
ser molt i molt emocionant”, recorda. "Vam treballar molt
i vaig fer l’escultura del CAR de Sant Cugat, de marbre,
i de l’INEF, la de l’escala de l’arribada de la torxa olímpica…”. Rosa Serra assegura que mai ha estat esportista,
però que gràcies a ser escultora ha pogut conèixer a molta gent vinculada al món de l’esport. Amb aquest projecte
va haver de familiaritzar-se amb els diversos esports per
plasmar aquell moment precís i icònic de cada modalitat.
“Sempre vaig buscar que l’escultura mostrés el moment
de força i sensibilitat de l’esportista”, explica. Rosa Serra
té 78 anys, però recorda amb precisió moltes de les coses
que va veure fa tres dècades. Assegura que tot allò no ho
hauria viscut si no ho hagués estat pel seu home, Xavier
Carbonell, la persona que sempre recorda i té present i
qui la va empènyer i engrescar-la a dur a terme aquest
repte olímpic.

Carles Solé i el repte de vestir 11.000 persones en la
cerimònia olímpica
Coordinar que tothom qui sortís a la cerimònia portés el
vestuari que tocava i el lluís de forma idònia. Aquesta era
la feina de Carles Solé, qui va ser el cap de sastreria de la
cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona del
’92, amb el repte de vestir un total d’11.000 persones. 30
anys després, ho recorda des de la Garrotxa amb nostàlgia i agraïment, tot i que reconeix que aquell mes va
ser un dels mes durs a nivell de feina. “Si m’ho tornessin
a oferir avui diria ‘aviam, mirem-s’ho’. Però veient el resultat, va ser molt gratificant”, explica. Tècnicament, ho
recorda com tot un repte i un honor, en una cerimònia on
va vestir persones que avui recorda amb orgull. “Montserrat Caballé, Josep Carreras, Plácido Domingo… Hi havia
una mica de tot, des de grups grans que es vestien sols
fins a aquestes grans figures. Va ser molt bonic”.
Llavors, Carles Solé tenia només 25 anys. N’han passat 30
però aquesta experiència l’ha marcat de per vida. Gestio-
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nar un equip de 36 persones no va ser gens fàcil, i menys
davant de totes les autoritats i esportistes que hi havia a
l’Olímpic de Montjuïc, en un dia farcit d’anècdotes. “Em
vaig emocionar molt quan vaig veure desfilar l’Escola Joan
XXIII d’Olot durant la cerimònia dels Special Olympics. Em
venen ganes de plorar quan hi penso. Les hores dedicades van pagar molt la pena”, confessa.

Ramon Bassols i el teló de la porta de l’Estadi de
Montjuïc
L’olotí Ramon Bassols va encarregar-se de fer possible
una part de l’escenografia de la cerimònia inaugural. Ell,
juntament amb Xavier Bulbena i sota la direcció de Xavier
Mariscal, van construir un teló que cobria i descobria la
porta principal de l’Estadi de Montjuïc. “Xavier Mariscal,
que havia fet en Cobi, li va encarregar a en Xavier Bulbena, d’aquí Olot i molt amic meu, que fes un teló de fons
que tapés la porta de l’estadi, la que hi ha sota el rellotge,
per a la cerimònia”, explica. “Havia d’anar amb bateria, no
podia ser elèctric, havia d’anar independent perquè tot
l’estadi anava amb generadors elèctrics, perquè si s’aturava el generador es connectés a xarxa i la gent no se
n’adonés. També vam fer i pintar una sèrie de ninots”.
El teló eren 80 metres quadrats de lona, i mentre el feien,
patien pel vent que hi podia bufar a l’estadi i les possibles esparracades que pogués patir. Feia 10 metres per 8.
“La cerimònia estava molt ben assajada. En vam fer tres
o quatre, de cerimònies, a la mateixa hora i amb tota la
gent que hi participava, tots”, recorda.
Bassols recorda un munt d’anècdotes inoblidables
d’aquells dies. Una d’elles és del tot hilarant. “Ens van dir
que, com que anàvem per grups, hi hauria uns busos situats a un punt per pujar, i només ho podia saber un. En
el nostre cas, va ser en Bulbena. Vam anar a Barcelona,
i quan vam arribar en Xavier Bulbena no se’n recordava
d’on havíem d’agafar el bus. I quin patir. Eren les sis de
la tarda i havíem de ser a dalt a l’estadi una hora i mitja
abans de la cerimònia. I res, vam pujar al bus de la Coral Sant Jordi i cap amunt. No hi havia mòbils ni res en
aquella època. Ens van parar i els vam dir que érem de la
coral… Com que dúiem l’acreditació, no ens van dir res”.
Bassols recorda els Jocs com una referència històrica i de
vida: “A mi ja m’agradaven aquestes coses i m’hi vaig embrancar. Els Jocs de Barcelona van suposar un abans i un
després, en les cerimònies, i per a mi també”.
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L’Espai Cràter i la
Plaça Mercat acolliran el
teatre de El Petit Format
ELS DOS EQUIPAMENTS SE SUMEN COM A
ESCENARIS DE L’ORIGINAL CIRCUIT DEL FESTIVAL,
QUE CERCA LA PROXIMITAT ENTRE ELS ARTISTES I
ELS ESPECTADORS

El gruix de la programació de la 8a edició de El Petit
Format es coneixerà a l’octubre, com és habitual. Tot i
això, al festival de teatre olotí sempre li agrada donar
a conèixer algunes càpsules informatives a l’estiu, per
allò d’anar obrint boca. El que hem sabut fins ara són
algunes de les noves seus que incorporarà l’esdeveniment en la seva 8a edició. Es tracta de l’Espai Cràter i
la Plaça Mercat, dos nous escenaris, originals i estimulants, que pocs podien haver imaginat com a possibles
espais escènics. Sols el magí dels organitzadors del certamen, els membres d’Una Càpsula teatre, que porten
vuit anys cercant indrets com aquests, podria haver
arribat a una conclusió com aquesta. “A nosaltres ens
agrada buscar espais nous, i aprofitem que ja s’ha inaugurat l’Espai Cràter per fer-hi una obra de microteatre”, ha explicat a VIU Joan Martí, actual president d’Una
Càpsula de teatre.
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Concretament, l’Espai Cràter d’Olot acollirà l’obra de
microteatre amb objectes ‘Normalmente o viceversa’,
de la companyia Tercio Incluso. “Utilitzen objectes molt
quotidians però fan una obra que és pur sentiment i
poesia. Recomano a tothom que agafi les entrades”,
diu Martí. Les localitats d’aquesta representació van
ser les primeres a sortir a la venda, fa ja algunes setmanes, a través de les pàgines web d’El Petit Format
i Olot Cultura. Se n’han programat dues sessions pel
proper dissabte 26 de novembre, a les 6 i a les 7 de
la tarda, cadascuna amb una trentena de places. Amb
aquesta proposta, Tercio Incluso ens convida a escoltar els secrets que guarden els objectes, un tema prou
adient per descobrir dins el volcà del Puig del Roser,
on s’ubica l’Espai Cràter.

Joan Martí, president de 'Una càpsula de teatre'

Pel que fa a la Plaça Mercat d’Olot, Una Càpsula de
teatre ha avançat que hi portarà una obra de teatre de
carrer que transcorrerà dins i fora de les instal·lació.
“Sempre ens agrada col·laborar amb el teixit associatiu de la ciutat”, assegura Martí. “Crec que serà una
molt bona novetat que portarà bon ambient a la Plaça
Mercat. Bé, sempre n’hi ha, de bon ambient, però a
més es trobaran amb la sorpresa que s’hi estarà fent
una obra de teatre de carrer molt divertida”.
Respecte la resta d’espectacles, caldrà esperar a
l’anunci que Una Càpsula de teatre sol fer a l’octubre.
La programació, però, la tenen tancada des del mes
de juny, després de cinc mesos recorrent els petits i
grans espais escènics de Catalunya. Un signe d’identitat de l’organització del festival és que no programen
cap obra de teatre sense haver-la vist abans. Això, segons Martí, els va molt bé per fer-se una idea acurada
de la proposta i, sobretot, per veure l’equip tècnic de
llum i de so que requereix l’espectacle. És d’aquesta
manera que poden ubicar-lo al millor dels espais possibles dins la ciutat. Novament, escenaris com el del
Teatre Principal, Els Catòlics o l’Orfeó Popular Olotí
tornaran a posar-se al servei del festival. Caldrà esperar al novembre per veure les joies teatrals de la 8a
edició de El Petit Format.

SAKE YUKI
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Pou del Glaç, 6 · Olot (al costat d’Olot TV)
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La Canyon Pirinexus
Challenge, entre
història i desafiament
TOT UN CAMÍ D’EXIGENT PREPARACIÓ PER
COMPETIR AMB TU MATEIX

Les teories motivacionals més famoses estudien la
conducta humana i indiquen que un cop satisfetes les
necessitats primàries, l’ésser humà desitja i pretén assaciar, en aquest ordre, els seus propòsits d’afiliació,
reconeixement i autorealització.

individual, que crearia un estímul que s’ha convertit en
una nova epopeia, en el desafiament personal per excel·lència del que us volem parlar i, per què no, adelitar: es tracta de la Canyon Pirinexus Challenge.

Acabat l’estiu, tots en gran manera, després d’haver-nos excedit alimentàriament i sobrepassat de vida
sedentària, ens comprometem a fer vida més saludable mitjançant objectius a curt i llarg termini, on si
bé la meta és important, el camí per aconseguir-ho és
imperiós i essencial; un camí que pot convertir-se en
una forma d’entendre la vida i aportar-nos, d’una sola
tacada, les necessitats socials, d’apreciació i confiança,
i d’autosatisfacció personal.

El 24 de setembre, emmarcat en el programa esportiu
del festival Sea Otter Europe, trobem, en forma d’aliança
transfronterera entre Catalunya i França, aquest repte
gravel que recorre 353 quilòmetres i 3.000 metres de
desnivell acumulat, endinsant-se en 53 poblacions de 8
comarques diferents. Enllaçant el Pirineu català amb el
Mediterrani per vies verdes ciclistes, pistes en molt bon
estat i poca dificultat tècnica, com la ruta del Carrilet;
un camí de gran importància paisatgística, ecològica i
cultural, que uneix la Garrotxa amb el Gironès, permetent conèixer, entre altres coses, els recursos naturals
de la Zona Volcànica de la nostra comarca.

Qui li hagués dit a en Jordi Cantal quan sortia de casa
de bon matí l'any 2014 per emprendre una aventura

Aquest desafiament esportiu, que té com a punt de
sortida i d’arribada la ciutat de Girona, segueix el reco-

VENDA I REPARACIÓ DE BICICLETES
Vine a descobrir les novetats
Carrer Rampí, 10 · OLOT · T. 972 11 22 88 M. 677 49 68 40 · linbikesolot@gmail.com
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rregut en el sentit de les agulles del rellotge per seguir
la tradició d’una ruta que històricament es remunta a
la Guerra Civil, quan 90.000 refugiats, en ple hivern i en
condicions adverses, van travessar els Pirineus fugint
de la repressió franquista. I com si es tractés de la Ventafocs, l’hora màxima d’arribada són les 12h de la nit,
amb un màxim de 18 hores per consumar l’èxit més
rotund en finalitzar tot l’itinerari. Això no obstant, per
assegurar-se un bon ritme de la prova, hi ha 3 punts de
control pels que si haurà de passar abans d’esgotar el
temps marcat pels organitzadors.
Tots aquells challengers que aconsegueixin coronar el
desafiament abans de mitjanit, se’ls obsequiarà amb
un trofeu de finisher per acompanyar la crònica de la
seva efemèride que, ben segur, explicaran durant el
pas dels anys. Però això no és tot; assignant una basant
més romàntica a la prova, l’organització proposa una
contrarellotge entre els participants i el sol, on aquells
que aconsegueixin arribar a meta abans de la posta de
l’astre solar obtindran un obsequi especial.
Ben segur, un repte d’aquestes magnituds exigeix una
molt bona forma física i mental, a més d’una revisió de
tot el que necessitem per no trobar imprevistos. Ara
bé, si aconsegueixes, si més no, plantejar-te preparar
la prova, t’assegurem que pots sentir-te orgullós de les
teves fites.

RESERVA TAULA PER SOPAR AL 972 69 34 56
BAR, CAFETERIA I TAPES DE QUALITAT
GRAN TERRASSA AMB PARC INFANTIL
SALA DE REUNIONS, CELEBRECIONS I ESPECTACLES
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PER UNES
FESTES
DE LA MARE
DE DÉU
DEL TURA
SANES, NETES
I QUE DEIXIN
BONA BOCA

L’equip de la

us desitja
una bona
festa major

