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La faràndula serà una de les grans 
protagonistes d’aquestes Festes del 
Tura. Ja s’hi converteix cada any obrint 
i tancant els dies de Festes, però en 
aquesta ocasió, tindran un paper més 
destacat. Els podrem seguir pel centre 
d’Olot amb la tradicional cercavila i els 
veurem ballar a la plaça Major, sense 
cap mena de restricció. Per Corpus 
ja vàrem poder recuperar el ball de 
Gegants, Cabeçuts i Cavallets a plaça 
i amb la cercavila, que no havia sortit 
des de setembre de 2019, vàrem ser 
més conscients fins a quin punt els 
havíem trobat a faltar i com enyoràvem 
l’ambient de Festes.
Per la importància que la faràndula té 
per Olot i per tot el que significa per 
la ciutat, hem encarregat el pregó 
a en Tavi Algueró i a l’Àngel Rigall. 
Segur que els coneixeu, però potser no 
sabeu que són els autors de molts dels 
gegants, capgrossos i altres
figures que veureu aquests dies. Des 
del Porc i el Xai que van crear l’any 
1994 per a l’AOAPIX fins a prop d’una 
vuitantena de peces del nostre bestiari 
que han creat en els últims trenta 
anys. Un procés de creació que inicien 
amb una idea o amb un element que 
caracteritza la ciutat, el barri o l’entitat, 
a la qual donen forma fins a convertir-la 
en un element imprescindible de cada 
celebració.

El pregó d’en Tavi i l’Àngel vol ser un 
reconeixement a la seva trajectòria, 
però també als balladors i a totes les 
persones que s’encarreguen de tenir-
los a punt per a cada festa. Una menció 
especial a en Gabriel Alcalde que, des 
de la direcció del Museu i a
partir de l’any 1983, ens va descobrir 
la importància que tothom participi 
en el món geganter i de la faràndula, 
ampliant encara més l’estima que hi 
sentim com a ciutat. La faràndula és 
sinònim de festa i ni les Festes del Tura 
ni la ciutat seria el mateix sense
els seus balls ni les activitats de les quals 
participen en cada barri.
Aquest any, el Firal tornarà a ser 
l’escenari principal de Festes. Les 
actuacions musicals al Firal petit i les 
Barraques al Passeig d’en Blay seran la 
confirmació que tornem a la normalitat 
d’una programació que portarà la 
música a la plaça Major, a la Plaça 
Campdenmàs i al passeig de la Muralla. 
Activitats repartides pel centre d’Olot i 
organitzades per l’Àrea de Festes i per 
nombroses entitats. Són associacions 
amb empenta que, amb la seva 
activitat, fan gran les Festes i enorme 
la ciutat.
Deixeu-me que acabi amb un agraïment 
a totes les persones que fan possible les 
Festes. A tots els que organitzen actes, 
als que treballen perquè tot estigui 

a punt i als que en gaudeixen en uns 
dies en què, més que mai, ens sentim 
orgullosos de la
nostra ciutat.
Visca Olot i visca les Festes del Tura!

Pep Berga Vayreda
Alcalde d’Olot
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Hora Acte Lloc Tipus

17.45 Cercavila de la faràndula olotina Hospici Cultura 
popular

19.45 Concentració de les bandes de la 
Tamborrada Plaça del Mig  Firalet Música

20.00 Cant de la Salve i ofrena floral Santuari del Tura Cultura 
popular

20.30 Tamborrada Firalet Música

21.00 Pregó Ajuntament A més a més

21.30 Esclat del Volcanet Firalet Cultura 
popular

21.45 Cercavila i ball del Porc i el Xai Firalet  Plaça de Campdenmàs Cultura 
popular

23.00 El Pony Pisador Firal Música

23.00 Sultans of Swing Plaça Major Música

23.30 CXK Plaça de Campdenmàs Música

01.00 Orquestra Maribel Firal Música

01.00 The Bazaga's Plaça Major Música

01.30 Maleducazione Alcolica Plaça de Campdenmàs Música

03.30 DJs Albert Zambrano, Ale Cruz i 
Soundtexx Firal Música

Música Cultura 
Popular

A més 
a més Familiars Esports i 

competicions

Dimecres 7



Hi falta un acte! 10:30 - 
Gina Gingers Birthday 
Party - Plaça de la Pia 
Almoina - Familiars
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Hora Acte Lloc Tipus

08.00 Missa Santuari del Tura A més a més

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

10.30 Gina Gingers Birthday Party Plaça de la Pia Almoina Familiars

11.00 Repic de campanes de festa major Esglèsia de Sant Esteve Cultura popular

12.00 Ball i cercavila dels gegants, 
cabeçuts i cavallets Plaça Major Cultura popular

12.00 Missa Santuari del Tura A més a més

16.30 Festa de l'aigua i l'escuma Plaça de l’U d’Octubre Familiars

16.30 3x3 per la igualtat Parc Miquel Martí i Pol Esports i competicions

17.00 Simultànies d'escacs Firal Esports i competicions

17.00 Ball del Porc i el Xai Pati de l'antic Hospital Sant 
Jaume Cultura popular

17.00
Plaça Electrònica Soundsystems 
Meeting amb Afrikan Warriors & 

Tucsound
Passeig de la Muralla Música

17.30 VII Campionat mundial de pedra, 
paper, tisora. Plaça del Mig Esports i competicions

18.00 Ball del Porc i el Xai Residència del Tura Cultura popular

18.00 Lali BeGood Firal Familiars

18.30 Rosari i missa Santuari del Tura A més a més

18.30 Concert de Festa Major - Orquestra 
Maravella Plaça Major Música

20.00 Ball del Porc i el Xai Plaça de Campdenmàs Cultura popular

20.00 Sardanes Plaça de la Pia Almoina Cultura popular

DIJOUS 8
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20.00 Pujada al pilar caminat Plaça d'Esteve Ferrer Cultura popular

20.30 Mos de Tropes Plaça de l'Àngel A més a més

21.00 Ball d'en Tim Plaça de Can Saus Cultura popular

22.00 Lal'Ba Firal Música

23.00 Ball de Festa Major - Orquestra 
Maravella Plaça Major Música

23.00 Plaça Electrònica amb els DJs 
Carpa Blanca Passeig de la Muralla Música

23.30 River Omelet Plaça de Campdenmàs Música

00.00 The Tyets Firal Música

00.00 Turinada Plaça del Mig A més a més

01.30 Xarim Aresté Plaça de Campdenmàs Música

02.00 Doble & Hugsound ft. Basement 
Band Firal Música

02.00 Ball de l'Hora Carrer Baix del Tura A més a més

03.00 Engegada d'ànecs Carrer Baix del Tura  Firal A més a més

04.00 Festa del Barret amb els PDs 
Àngel i Dimoni Firal Música

Hora Acte Lloc Tipus

10.00 Circ a les golfes Plaça Major Familiars

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

12.00 Ball del Gat i els Gegants de Sant 
Miquel

Pati de l'antic Hospital Sant 
Jaume Cultura popular

12.00 Sardanes Firal Cultura popular

DIVENDRES 9
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12.00 La Dona del Sac Plaça Major Familiars

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

18.15 Quina Patinada Plaça de l’Àngel  Barraques A més a més

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

20.00 ‘Encierru’ de marrans Plaça d’Esteve Ferrer A més a més

20.00 Concurs de paelles Passeig de la Muralla A més a més

21.00 Seguici popular Plaça Major Cultura popular

21.00 DJ Lupita Firal Música

22.00 Concert de cobla - Principal d'Olot i 
Ciutat de Girona Claustres del Carme Música

23.00 Els Catarres Firal Música

23.15 Band-idos Passeig de la Muralla Música

23.30 Elkin Robinson Plaça de Campdenmàs Música

00.30 Rockmaimor Session amb DJ Enric 
Canadell Passeig de la Muralla Música

01.00 Monique Makon & Original Jazz 
Orquestra Plaça Major Música

01.00 Habla de mí en presente Firal Música

01.30 Biflats Plaça de Campdenmàs Música

03.00 DJ Capde Firal Música

9
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Hora Acte Lloc Tipus

09.00 Concurs de pesca Prat dels Tossols Esports i competicions

09.30 XII Cursa d'orientació Orientura Parc Simon Esports i competicions

11.45 Ball dels gegants de Sant Cristòfor i 
Mas Bernat Residència del Tura Cultura popular

12.00 Sardanes Firal Cultura popular

16.00 Torneig d’escacs actius Club Escacs Olot Esports i competicions

16.00 Campionat de truc a quatre Carrer Bellaire Esports i competicions

16.30 Cercavila infantil De l'Hospici  Firal Familiars

17.00 Festival de Patinatge Artístic Pavelló Municipal d'Esports Esports i competicions

17.30 Diada castellera de les Festes del Tura Plaça d'Esteve Ferrer Cultura popular

17.30 Damaris Gelabert Firal Familiars

18.00 Plaça Electrònica amb Geodesik Passeig de la Muralla Música

19.00 Concentració de carrosses 
participants a la Batalla de les Flors Carrer de Mateu Closells Cultura popular

19.00 Havaneres amb el grup Cantahualpa Claustres del Carme Música

20.00 Batalla de les Flors Plaça de Josep Clarà Cultura popular

20.00 ‘Encierru’ de marrans Plaça d’Esteve Ferrer A més a més

22.00 Germà Negre Firal Música

22.30 Correfoc Plaça de Campdenmàs  
Plaça de Braus Cultura popular

23.00 Paula Peso Plaça Major Música

23.00 Coral Salvadora Catà Plaça de Campdenmàs Música

DiSSABTE 10
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Hora Acte Lloc Tipus

08.00 Concurs de pesca Prat dels Tossols Esports i competicions

12.00 Ball dels gegants, cabeçuts i 
cavallets Plaça Major Cultura popular

17.00 Tornaboda Fonts de Sant Roc Cultura popular

17.00 Partit UE Olot - Terol Estadi Municipal Esports i competicions

18.00 Festa Holi Plaça de Campdenmàs Familiars

18.00 Espectacle de dansa catalana Firal Cultura popular

20.00 Ball Pla d'Olot Firal Cultura popular

20.15 Sardana 'Adeu, vila d'Olot' Firal Cultura popular

21.00 Espectacle pirotècnic Puig del Roser Cultura popular

21.15 Cercavila dels gegants, cabeçuts i 
cavallets Firal  Plaça Major Cultura popular

21.45 Ball de les espelmes i cercavila de 
final de festa Plaça Major  Hospici Cultura popular

23.30 Mabel Flores Plaça de Campdenmàs Música

23.45 Espectacle 'Salve Avernus' Plaça de Braus Cultura popular

00.00 Norantada Firal Música

01.00 Dropp Collective Plaça Major Música

01.30 Pupil·les Plaça de Campdenmàs Música

DiUMENGE 11
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cultura popular

DIMECRES 7 DE SETEMBRE
Cercavila de la faràndula olotina
Des de l’Hospici
17.45 h
Inici de les Festes del Tura amb la cercavila dels 
gegants, cabeçuts i cavallets, acompanyats del Cap 
de Lligamosques i la resta de faràndula de la ciutat. 
Les diverses figures que hi participen sortiran de 
l’Hospici i recorreran els principals  carrers del Nucli 
Antic. Segons la previsió meteorològica, l’acte es 
podria suspendre o escurçar. Qualsevol modificació 
s’anunciarà a través de les xarxes socials.

Cant de la salve i ofrena floral
Santuari del Tura
20.00 h
Ho organitza: Flor de Fajol 

Esclat del Volcanet
Firalet
21.30 h
Un cop s’hagi acabat el pregó, tindrà lloc l’esclat del 
Volcanet, a càrrec de la pirotècnia Estalella. 

Cercavila i ball del Porc i el Xai
Del Firalet a la plaça de Campdenmàs
21.45 h
Un cop finalitzat l’esclat del Volcanet, cercavila 
del Porc i el Xai, des del Firalet fins a la plaça 
Campdenmàs. En arribar-hi, ball del Porc i el Xai.
Ho organitza: AOAPIX

DIJOUS 8 DE SETEMBRE
Repic de campanes de festa major
Església de Sant Esteve
11:00h
Durant segles, a Catalunya, les festes majors s’han 
anunciat amb el so de les campanes. Els seus tocs formen 
part de la nostra cultura i identitat i, per això, han estat 
declarats Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional 
per la Generalitat de Catalunya. Aquest any Olot tornarà 
a fer sonar les campanes de forma manual per anunciar 
les Festes del Tura mantenint viu així aquest patrimoni 
immaterial de la ciutat. El repic de festa anirà a càrrec de 
Xavier Pallàs, que interpretarà els tocs des del campanar 
de Sant Esteve d’Olot amb la cadira de campaner.

Ball i cercavila dels gegants, cabeçuts i cavallets
Plaça Major
12.00 h
Ball a la plaça 
Major dels gegants, 
cabeçuts i cavallets, 
acompanyats del Cap 
de Lligamosques, amb 
La Principal d’Olot. Tot 
seguit, cercavila fins a 
l’Hospici.



FESTES DEL TURA · OLOT 2022

13

Ball del Porc i el Xai
Pati de l’antic Hospital Sant Jaume
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.
Ho organitza: AOAPIX

Ball del Porc i el Xai
Residència del Tura
18.00 h
Ball del Porc i el Xai, amb els Ministrers de la Bouera i, 
tot seguit, cercavila fins a l’església de Sant Esteve.
Ho organitza: AOAPIX

Ball del Porc i el Xai
Plaça de Campdenmàs
20.00 h
Ball del Porc i el Xai, amb els Ministrers de la Bouera.
Ho organitza: AOAPIX

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

Pujada del pilar caminat
Plaça d’Esteve Ferrer
20.00 h
Tot seguit, es desfilarà cap al santuari del Tura a fer la 
tradicional ofrena dels Xerrics d’Olot a la Mare de Déu.
Ho organitzen: Xerrics d’Olot

Ball d’en Tim
Plaça de Can Saus
21.00 h
Per primera vegada el nou gegant del Faràndula 
Ràcing Team sortirà per Festes. El seu ball, desenfrenat 
i divertit, convida grans i petits a participar-hi. Paperets, 
llum, música… en Tim és una capsa de sorpreses.
Ho organitza: Faràndula Ràcing Team

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel
Residència Montsacopa
11.00 h
Ho organitza: Colla Gegantera de Sant Miquel

Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel
Pati de l’antic Hospital Sant Jaume
12.00 h
Ho organitza: Colla Gegantera de Sant Miquel

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

Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel
Residència del Tura
16.00 h
Ho organitza: Colla Gegantera de Sant Miquel
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Seguici popular
Plaça Major
21.00 h
Cercavila i lluïment de les peces de la faràndula 
històrica del centre de la ciutat (àliga, conill, pollastre 
i drac) juntament amb les entitats de cultura popular 
de la ciutat (bastoners i diables), acompanyats en tot 
moment per l’Orquestra del Tura. El recorregut de la 
cercavila començarà a l’Hospici fins a la plaça Major, 
lloc on es faran els lluïments. Recomanem portar 
protecció contra les guspires de la pirotècnia. 
Ho organitza: El Til·ler
Hi col·labora: Esbart Olot, Pim Pam Pum Foc!, 
Marrinxos i Faràndula del Carme.

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
Ball dels gegants de Sant Cristòfor i Masbernat
Residència del Tura
11.45 h
Els gegants de Sant Cristòfor sortiran en cercavila des 
de l’Hospici i es dirigiran fins a la Residència del Tura, 
on faran un ball obert a tothom. En finalitzar el ball, 
tornaran cap a l’Hospici en cercavila.
Ho organitza: Colla gegantera del barri de Sant 
Cristòfor i Masbernat.

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

Diada castellera de les Festes del Tura
Plaça d’Esteve Ferrer
17.30 h
Com ja és tradició, per les festes de la ciutat els Xerrics 
d’Olot organitzen una jornada castellera completa 
amb la participació de la colla els Marrecs de Salt. Es 
faran les rondes habituals en una actuació castellera: 
pilars d’inici, tres rondes de castells amb dues 
possibles rondes de repetició i pilars de sortida.
Ho organitza: Xerrics d’Olot

Concentració de les carrosses participants a la 
Batalla de les Flors
Carrer de Mateu Closells
19.00 h
Ho organitza: Centre d’Iniciatives Turístiques

Batalla de les Flors
Plaça de Josep Clarà
20.00 h
Una vegada finalitzada la concentració, a les 20 h 
tindrà lloc l’inici de la desfilada, acompanyada d’una 
batalla de confeti. 
Ho organitza: Centre d’Iniciatives Turístiques
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Correfoc
De la plaça de Campdenmàs a la plaça de Braus
22.30 h
El correfoc mantindrà el recorregut del 2019: després 
de l’inici a la plaça de Campdenmàs, es passarà 
pels carrers Esgleiers, Macarnau i del Roser fins a 
arribar a l’esplanada de darrere la plaça de braus. 
Un recorregut que destacarà per la seva intensitat i 
les ganes de recuperar el foc als carrers de la ciutat 
després de dos anys. Es recomana anar preparat per 
l’ocasió amb roba adequada, barret o gorra, mocador 
i protecció per les orelles i ulls.
Ho organitza: Pim Pam Pum Foc!

Espectacle ‘Salve Avernus’
Plaça de Braus
23.45 h
Dos anys després, el Pim Pam Pum Foc torna a la Plaça 
de Braus. L’espectacle d’enguany ens endinsa a les 
profunditats de l’infern amb “Salve Avernus”, una 
proposta al més pur estil del grup olotí, amb grans 
estructures, música i foc que ben segur no deixaran a 
ningú indiferent. Com a mínim a ningú que no estigui 
lliure de pecat. I és que precisament els pecats com la 

luxúria, l’enveja i el masclisme entre d’altres marquen 
el guió d’aquest espectacle sorgit de les entranyes del 
Pim Pam Pum Foc.
Per al públic que vulgui veure l’espectacle des de la 
graderia, no cal una preparació especial malgrat que 
l’infern és un espai desconegut, salvatge i hostil pels 
humans. Es recomana antelació per tal d’evitar cues i 
aglomeracions a l’entrada.
Ho organitza: Pim Pam Pum Foc!

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
Ball dels gegants, cabeçuts i cavallets
Plaça Major
12.00 h
Ball dels gegants, cabeçuts i cavallets, acompanyats 
del Cap de Lligamosques, amb la cobla La Principal 
d’Olot.

Tornaboda
Fonts de Sant Roc
17.00 h
Tornaboda amb audició de sardanes a càrrec de la 
cobla La Principal d’Olot. Hi haurà berenar per a 
tothom.
En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà
Ho organitza: Flor de Fajol
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Espectacle de dansa catalana
Firal
18.00 h
L’Esbart Olot presenta un nou recull per Festes del 
Tura: un conjunt de peces de diferents regions del país 
i diferents ubicacions temporals carregades d’energia, 
història i amb un denominador comú: la festa. Tot, 
amb l’acompanyament de la Cobla Osona. 
Ho organitza: Esbart Olot

Ball Pla d’Olot
Firal
20.00 h
Dansa col·lectiva tradicional característica d’Olot i símbol 
nacional previ al naixement de la sardana, oberta a 
tothom qui s’hi vulgui sumar. Per aprendre la dansa 
s’organitzaran assajos els dies 1 i 5 de setembre al local 
de l’Esbart Olot. Més informació a les xarxes @esbartolot 
Ho organitza: Esbart Olot

Sardana ‘Adeu, vila d’Olot’
Firal
20.15 h
Interpretació de la sardana Adeu, vila d’Olot, a càrrec 
de la cobla La Principal d’Olot.

Espectacle pirotècnic
Des del puig del Roser
21.00 h
Espectacle pirotècnic de final de festa, a càrrec de la 
Pirotècnia Estalella.

Cercavila dels gegants, cabeçuts i cavallets
Del Firal a la plaça Major
21.15 h
Cercavila dels gegants, cabeçuts, cavallets i Cap de 
Lligamosques, amb La Principal d’Olot, fins a la plaça 
Major.

Ball de les espelmes i cercavila de final de festa
Plaça Major
21.45 h
Ball amb espelmes dels gegants, cabeçuts i cavallets, 
acompanyats del Cap de Lligamosques, amb la cobla 
La Principal d’Olot. Després del ball, cercavila de final de 
festa fins al santuari del Tura, on es cantaran els goigs 
a la patrona de la ciutat. Tot seguit, la cercavila dels 
gegants, cabeçuts i cavallets continuarà fins a l’Hospici, 
on es donaran per acabades les Festes del Tura.
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DIMECRES 7 DE SETEMBRE
Concentració de les bandes de la Tamborrada
De la plaça del Mig al Firalet
19.45 h
Els Marrinxos conviden a tothom, grans i petits, a 
sortir de nou al carrer amb un instrument de percussió 
i acompanyar les bandes. Que tremolin els carrers 
d’Olot, la Tamborrada ja és aquí!
Ho organitza: Marrinxos

Tamborrada
Firalet
20.30 h
Després de 2 anys sense celebrar-se a causa de la 
pandèmia, torna la Tamborrada dels Marrinxos. Les 
bandes de percussió de la ciutat tornaran a fer ressonar 
els seus tambors al carrer tot esperant l’esclat del 
Volcanet al Firalet.
Ho organitza: Marrinxos

El Pony Pisador
Firal
23.00 h
El Pony Pisador és un grup de cinc joves de Barcelona 
que mescla músiques tradicionals d’arreu del món 
amb un estil viu i despreocupat, però treballat amb 
cura. El bon humor del Pony Pisador és contagiós: els 
seus espectacles són variats i imprevisibles, perquè 
entre riures i bromes amb el públic, a cada concert 
passen coses que ningú esperava. Els agrada la música 
tradicional celta i les cançons marineres, però als seus 
concerts hi trobareu sons de molts indrets diferents.

Sultans of Swing
Plaça Major
23.00 h
Sultans of Swing, és una banda de músics professionals 
que va debutar l’any 1999 al Mercat de la Música Viva 
de Vic, que s’han reunit per la seva devoció a Dire 
Straits i Mark Knopfler als quals dediquen un tribut 
amb una acurada selecció dels millors temes de la 
seva discografia respectant fidelment el so de la banda 
original. Els músics de la banda han col·laborat amb 
Big Mama, Raimundo Amador, Joan Manuel Serrat, 
Santiago Auserón, O. Mondragón, Julien Vaughan, 
Angela Brown, etc.

MUSICA
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CXK
Plaça de Campdenmàs
23.30 h
CXK és  el  pagès  del  Rouergue  que  canta  al  desert  
de  Califòrnia. El duo s’inspira en el ball occità barrejat 
amb el stoner rock per obtenir un resultat potentment 
arrelat, com un cop de puny. Un, impulsat pel plaer 
visceral de cantar en una llengua menyspreada i 
l’altre, per la necessitat d’arriscar la vida a cada cop 
de baqueta, s’adrecen al públic a la manera d’un ON/
OFF frontal. Per què cantar en occità? A CXK li agrada 
respondre amb una altra pregunta: “Per què seria més 
normal cantar en anglès quan un de nosaltres va néixer 
a Dordogne i l’altre a Aveyron?”.

Orquestra Maribel
Firal
01.00 h
Orquestra 
Maribel és un 
dels grups de 
versions més 
coneguts a 
les comarques 
gironines. La 
banda farà 
embogir a tot 
el públic amb 
un repertori 
que rememora 
els hits més 
ballats en la 
dècada dels 
vuitanta, tot combinat amb els temes més actuals. 
L’Orquestra Maribel és la història d’un carnisser que 
volia ser cantant. Maribel és el resultat de quan uns 
músics s’uneixen per ambientar la festa d’uns amics. I 
sense pensar-ho, el garatge es converteix en la plaça 
Major. A la plaça t’adones que qui balla també somriu. 
I llavors mires... i descobreixes que el carnisser té el 
micro, però qui canta és la plaça.

The Bazaga’s
Plaça Major
01.00 h
The Bazaga’s és una coneguda i consolidada banda de 
rock a Catalunya sumant més de 100 concerts anuals. 
Durant el seu espectacle, la banda versiona èxits dels 
Eagles, Creedence Clearwater Revival, The Beatles, 
Queen, The Police i d’altres bandes de rock & roll, de 
forma acurada i amb una altíssima qualitat musical, amb 
el màxim respecte i admiració als autors homenatjats. The 
Bazaga’s ofereixen un espectacle ple d’energia, sentiment 
i passió, amb una increïble posada en escena, fent que el 
públic visqui una experiència inoblidable.

Maleducazione Alcolica
Plaça de Campdenmàs
01.30 h
Provinents de Tuscia, Itàlia, són una de les bandes 
més interessants del panorama musical d’aquell 
país. Amb 10 anys de carrera, centenars de concerts 
i a punt d’editar el seu quart disc, Chiacchere da 
Bar, han aconseguit crear una marca personal 
basada en una mescla festiva d’ska i early reggae 
amb influències de la música balcànica i del punk. 
Aquesta enèrgica combinació es tradueix en directe en 
tonades optimistes alternades amb riffs de  guitarres 
distorsionades i una secció de vents potent i imponent. 
Convertits en una presència habitual a festivals 
italians, el grup també ha començat a fer-se un nom 
a Alemanya, Suïssa, Àustria, Bèlgica i República Txeca, 
països on giren amb freqüència.

DJs Albert Zambrano, Ale Cruz i Soundtexx
Firal
03.30 h
Aquests tres deejays locals tancaran la primera nit 
de les festes, tothom qui ha passat algun cop per 
l’Stromboli o per les festes de Carnaval, Nadal o Cap 
d’Any al Pavelló Firal sap que les seves sessions es 
caracteritzen per l’energia que desperten i la seva gran 
selecció de temes.
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DIJOUS 8 DE SETEMBRE
Plaça Electrònica
Soundsystems Meeting amb Afrikan Warriors & Tucsound
Passeig de la Muralla
De les 17:00 h a les 23:00h
Per primer cop a les Festes del Tura podrem gaudir 
d’una festa a l’estil soundsystem. Dos col·lectius de 
l’àrea de Girona, Afrikan Warriors i Tucsound, ompliran 
la plaça d’energia i bones vibracions amb els seus 
altaveus autofabricats i la seva música reggae. 
Ho organitza: Garrotjah! 

Concert de Festa Major
Orquestra Maravella
Plaça Major
18.30 h
L’Orquestra  Maravella  neix  a  Caldes  de  Malavella 
durant la primavera de l’any 1951. Els  primers  anys  
els  passen,  pràcticament,  actuant  a l’estranger i 
d’aquí el nom d’orquestra internacional. Actualment,  
amb  17  components  a  l’escenari,  4  cantants, 13 
músics i un bon equip tècnic professional és una de 
les formacions  orquestrals en  actiu més  grans  del  
nostre  país. Això els permet oferir un extensiu ventall 
musical amb totes  les garanties d’un  bon  espectacle i 
amb  la  qualitat d’una diversió assegurada.

Lal’Ba
22.00 h
Firal
Lal’Ba és música urbana d’arrel: beats, swag, caramelles 
i garrotins. La seva proposta sona a reggaeton, a trap i a 
música electrònica amb lletres que parlen de sentiments 
i històries quotidianes i atemporals que interpel·len a 
cadascuna de les persones que s’hi acosten. Lal’Ba va 
començar com un passatemps, però ja és el principal 
projecte d’en Ferran, de l’Alba i d’en Lluís, que han 
seduït un exèrcit de seguidors que no para de créixer 
al Montserratí, que és casa seva i una reivindicació on 
omplen concerts de gom a gom.

Ball de festa major
Orquestra Maravella
Plaça Major
23.00 h
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Plaça Electrònica
DJs Carpa Blanca
Passeig de la Muralla
De les 23:00 h a les 05:00h
Carpa Blanca és un col·lectiu de joves de la Vall del 
Llierca que fa més de dotze anys que estan en actiu. Es 
presenten per primera vegada a les festes del Tura amb 
un públic consolidat i amb una marca musical que té 
com a pilar l’electrònica amb el vessant més alternativa. 
La filosofia de Carpa Blanca sempre ha estat compartir 
allò que més els hi agrada, buscant un ambient inclusiu 
tant musicalment com socialment. En les seves sessions 
trobareu diferents subgèneres electrònics com techno, 
drum’n’bas, hardtek i psytrance.
Ho organitza: Carpa Blanca

River Omelet
Plaça de Campdenmàs
23.30 h
River Omelet, és un grup de música folk del barri de 
Gràcia d’arrels en la música popular irlandesa però amb 
pinzellades indie pop. Les seves cançons sovint són 
tractades des d’un punt de vista lleugerament fantàstic, 
on l’oient pot desconnectar de la realitat mentre 
continua empatitzant. Les lletres combinen trets urbans 
amb elements de la natura, on la ciutat representa el 
món real i la natura és la part més meravellosa.
 
The Tyets
Firal 
00.00 h
The Tyets venen de Mataró amb un nou estil sota 
el braç: “el trapetón”. O, el que és el mateix: una 
barreja de trap i reggaeton sovint fusionats amb ritmes 
llatins, tot en català. Lluny, però, de servir-se de lletres 
i referències pròpies d’aquests estils musicals, els The 
Tyets opten per lletres fàcilment digeribles amb un 
punt còmic i amb referències a situacions i vivències 
quotidianes a les quals tothom pot empatitzar. Tot i 
que beuen directament dels ritmes urbans, The Tyets 
donen una volta a tot el que s’està fent a casa nostra 

dins l’urban i van més enllà incorporant nous sons 
i apostant sovint per una sonoritat més pop. The 
Tyets són els creadors de molts dels hits estiuencs 
d’aquests últims dos anys i ja formen part de la realitat 
col·lectiva de casa nostra amb cançons de tornades 
ben enganxoses aportant aire fresc dins de l’escena i 
acostant-se a un ventall de públic més ampli. Per molts 
és la cara amable del trap. El grup pujarà a l’escenari 
gràcies al suport de les empreses NOEL i MARLEX. 
Hi col·labora: Noel i Marlex 

Xarim Aresté
Plaça de Campdenmàs
01.30 h
Amb una trajectòria musical plena de ports, transbords 
i agermanaments, Xarim Aresté torna ara als escenaris 
posant la llenya al cor del seu propi univers. El 
cantautor confessa que rere aquest disc només hi havia 
sentiment. Cap concepte. Ni una sola idea o proclama. 
Només entranyes. Amb això n’ha tingut prou per 
estirar el fil. Perquè resulta que el saber no naix de cap 
raonament. El saber només és una sensació interna. 
Una subtil remor d’aigües indistingible de nosaltres 
mateixos. I d’igual manera, ningú no pot separar la 
vida de l’art.
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Doble & Hugsound ft. Basement Band
Firal
02.00 h
Doble és un jove artista que va iniciar la seva carrera 
en 2018 i que, al costat del seu productor Hug Sound, 
busca un so propi dins de la música urbana. Basat en 
referències musicals molt diverses, Doble treballa amb 
ritmes molt típics del rap, combinats amb les últimes 
tendències de la música urbana. Amb un EP i diversos 
singles ja publicats, Doble ha pogut col·laborar amb 
artistes com Lupita’s Friends, Soukin, Carrion i Oques 
Grasses. Ara ens presenta Vida Lenta, el seu nou disc.

Festa del Barret amb PDs Àngel i Dimoni
Firal
04.00 h 
El dia de la patrona s’acaba al cel… o a l’infern? El que està 
segur és que es tancarà amb la Festa del Barret i els èxits 
dels 2000’s. Els posadiscos Àngel i Dimoni oferiran una nit 
per recordar a ritme de Canto del Loco, Shakira, Oreja de 
Van Gogh, Pitbull o Gigi D’Agostino, entre molts altres.
Ho organitza: Els Murruts

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
Concert a banda
Bufant Fort Street Band
Plaça d’Esteve Ferrer
19.30 h
La xaranga Bufant Fort Street Band, que ens acompanyarà 
en diversos actes mentre durin les Festes del Tura, oferirà 
un concert a banda a les escales de Sant Esteve.
Ho organitza: AOAPIX

DJ Lupita
Firal
21.00 h
Lupita és una discjòquei que transita dels vuitanta fins 
a l’actualitat. Des de Britney Spears a Donna Summer, 
Lupita es defineix com la DJ del teu saló d’estar: que 
et farà fluir i et farà ballar.

Concert de cobla
Cobla Ciutat de Girona i Cobla la Principal d’Olot
Claustres del Carme
22:00 h
Concert de cobla amb les cobles Ciutat de Girona i 
Ciutat d’Olot. 
Ho organitza: Flor de Fajol

Els Catarres
Firal
23.00 h
L’actual  auge  del  panorama  musical  dels  Països  
Catalans  no  es  podria  entendre sense Els Catarres. 
La banda és responsable del ressorgiment de la música 
festiva del  pop  nacional,  aconseguint  fites  històriques  
que  han  marcat  un  abans  i  un després  en  la  música  
catalana  contemporània. Els Catarres són un grup únic, 
irrepetible i icònic; un gran cap de cartell. Després de 
dos anys sense pujar 
a l’escenari, el grup 
debuta en el món 
literari i presenta nou 
disc, el cinquè d’estudi, 
Diamants. Sens dubte, 
aquest any és l’any 
d’Els Catarres i aquesta 
cita serà imperdible. 
El grup pujarà a 
l’escenari gràcies al 
suport de les empreses 
MARLEX i NOEL. 
Hi col·labora: Marlex 
i Noel 
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Band-idos
Passeig de la Muralla
23.15 h
La banda formada fa cinc anys per diferents músics 
d’Osona, ha construït un estil propi que els està 
consolidant com una de les propostes més exclusives, 
potents i de més garantia dins el món de les bandes 
actuals. La clau del seu èxit es basa en un repertori 
que engloba música dels anys 80 fins a l’actualitat 
interpretada amb un ADN propi.
Ho organitza: AOAPIX

Elkin Robinson
Plaça de Campdenmàs
23.30 h
Elkin Robinson és un músic i compositor nascut a la 
paradisíaca Illa de la Providència, situada al Carib. 
Robinson ha fet dels ritmes afro-caribenys el seu principal 
motiu d’inspiració. Les seves cançons són una refrescant 
barreja d’influència africana, americana i indígena, 
a més d’un missatge positiu cantat en criolla, la seva 
llengua d’origen. Aquestes particularitats han convertit a 
Robinson en una revelació de la música colombiana.
 
El Rockmaimor Session amb DJ Enric Canadell
Passeig de la Muralla
00.30 h
Sessió d’Enric Canadell on ens farà ballar amb el millor 
rock de tots els temps, cronològicament desordenat i a 
ritme frenètic.
Ho organitza: AOAPIX

Monique Makon & Original Jazz orquestra
Plaça Major
01.00 h
La veu potent de Monique Makon s’uneix a l’Original 
Jazz Orquestra Taller de Músics per crear Back to Amy, 
el primer tribut a Amy Winehouse amb una Big Band 
a Espanya. Junts l’homenatgen a través d’un repertori 
de 12 dels temes més coneguts de la cantant britànica. 
Aquest nou projecte nascut el 2019, sorgeix de la 

connexió de l’OJO amb el Cabal Musical, el projecte 
d’innovació social del Taller de Músics, amb la voluntat 
de vestir a gran escala la veu de Monique Makon. La 
participant del Cabal Musical és una de les joves talents 
més prometedores de l’escena de música negra i es 
mou amb comoditat per gèneres com el jazz, el soul i 
el rhythm & blues.
 
Habla de mí en presente
Firal
01.00 h
Habla de mí en presente és un col·lectiu musical indie 
per festejar des de la consciència. Influïts per l’escena 
techno de Berlín, ciutat on el grup va néixer, aquests 
5 músics que el conformen van anomenar el seu 
estil de vida, potser encara més que la seva música, 
“technorumba”’. Entre la tradició i la modernitat, 
el techno i la rumba, la seva principal ambició és 
delectar les ànimes i fer ballar els cossos. L’originalitat 
de la seva música, la seva presència a l’escenari i la 
sinceritat de les seves composicions, garanteix el seu 
èxit continuat. Vivir más és el seu primer disc, una 
col·lecció de dotze cançons on despleguen tota la 
seva filosofia, una experiència completa  que convida 
a viure plenament.

Biflats
Plaça de Campdenmàs
01.30 h
La cobla més despreocupada de Catalunya és Biflats! 
Una cobla creada l’any 2015 a Blanes i que trenca 
motlles, una cobla gamberra que vol acostar aquesta 
sonoritat a les noves generacions i exportar-la a 
l’exterior.
Després de l’èxit del seu primer àlbum Catalan 
Fanfare!, Biflats va presentar Hummusman!, un 
espectacle amb 14 músics bojos en escena i una gran 
dosi de teatralitat, dirigit pel prestigiós dramaturg Martí 
Torras. Ara, ja estan a punt de presentar el seu tercer 
treball: Fanfarrona!, gravat a Soundclub de Salt mentre 
els músics surfejaven la tercera i la quarta onada.
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DJ Capde
Firal
03.00 h 
No podràs parar de ballar, saltar i cantar! DJ Capde porta 
les novetats comercials, la música urbana més irreverent i 
l’electrònica més potent al següent nivell. Aquest jove DJ 
osonenc està de moda dins l’escena nocturna catalana i 
alguns ja no volen sortir de festa sense ell. La seva sessió 
vibrant acompanyada d’un espectacle visual hipnòtic et 
faran sentir el poder del ritme!

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
Plaça Electrònica
Geodesik
Passeig de la Muralla
De 18:00 a 05:00 h
Una amalgama d’entitats locals amants de l’electrònica 
i les arts visuals uneixen les seves forces per crear 
un ambient ultra immersiu on perdre’s a través de 
la màgia de la música i del mapping. Singer Wolves, 
Parf Records i l’entitat Nibiru Mostra d’Art Avançada 
seran els protagonistes d’aquesta proposta sinèrgica 
que comptarà amb una posada en escena creativa 
i moderna. El resultat de tot això és GEODESIK, un 
parèntesi de la realitat que transportarà al públic a un 
paratge on la música techno i les arts visuals creen una 
simbiosi perfecta amb la geometria sagrada. 
Ho organitza: Singer Wolves, Nibiru Mostra d’art 
Avançada i Parf Records

Havaneres amb el grup Cantahualpa
19.00 h
Claustres del Carme
Impulsat per la gran acceptació del públic, Cantahualpa 
transcendeix el repertori yupanquià que li va donar 
origen i amplia el repertori amb obres d’altres 
compositors llatinoamericans i espanyols, fent incursió 
en nous ritmes com el tango, la milonga, el bolero i 
l’havanera a les seves versions catalana i castellana.
Ho organitza: Agrupació Sardanista Olot

Germà Negre
Firal
22.00 h
El 2012 a Banyoles va néixer Germà Negre amb la 
intenció d’omplir de balls i cançons populars les festes 
d’arreu del país. El projecte es caracteritza per agafar-se la 
vida i la música amb una saludable ironia, fent ús d’aquell 
repertori més estripat i amb clares puntes irreverents que 
formen part del mapa sonor dels països catalans. Sempre 
amb l’ànim d’explicar històries mitjançant la música, en el 
repertori també hi podem trobar ingredients que apel·len 
a la reivindicació social i política. L’espectacle fa un repàs a 
altres discs del grup i aposta per un format dinàmic amb 
l’objectiu de fer reviure al públic l’essència de la festa.

Paula Peso
Plaça Major
23.00 h
Nascuda al barri de Sant Andreu Comtal (Barcelona), 
des de ben petita ha estat envoltada de música i cantar 
ha esdevingut la seva gran passió. El 2020 presenta el 
seu primer treball Teach You Right, un disc fresc i ple 
d’energia que beu del funk, el soul i la música urbana 
per crear cançons amb un groove molt marcat i una 
personalitat pròpia que s’expressa a través de les seves 
lletres. El seu punt fort és una veu poderosa amb un 
registre molt ampli que crea, sobre l’escenari, una 
atmosfera càlida però potent a parts iguals.
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Coral Salvadora Catà
Plaça de Campdenmàs
23.00 h
La Coral Salvadora Catà és una coral transfeminista i no 
mixta que vol visibilitzar les dones, lesbianes i trans dalt 
dels escenaris, portant la música a la lluita. És una coral 
autogestionada que promou la conciliació familiar, les cures i 
la convivència de diferents generacions per compartir i créixer 
amb dones que es troben en diferents moments de la vida. 
Salvadora Catà fou la primera dona a ser condemnada a 
mort i afusellada a Girona pel règim franquista l’any 1939; 
amb aquest nom, la coral mostra el seu suport a totes les 
dones que pateixen les opressions del patriarcat.
El seu repertori el conformen cançons cantades per 
dones, amb missatges de denúncia de base feminista, 
anticapitalista i antifeixista.

Mabel Flores
Plaça de Campdenmàs
23.30 h
Sens dubte, una de les frontwomans més destacables 
del panorama mestís actual cridada a ocupar un lloc 
preferent. Després d’un trepidant 2019 en què va fer 
més de 80 concerts per festes majors, sales i festivals, va 
quedar semifinalista del Sona9 i va ser guanyadora del 
concurs Santako Sound com a millor banda de Barcelona, 
el 2021 estrena nova banda amb la qual presenta Meraki 
una proposta catàrtica amb un espectacle que va creixent 
fins a arribar a un clímax demolidor, festiu i vitalista.

Norantada
Firal
00.00 h
Després de tres anys i dues edicions per la ràdio, la 
Norantada torna al Firal intentant recuperar tota la 
normalitat possible de l’homenatge a la festa olotina 
d’inicis dels 90s fins entrats els 2000s sense que 
hi faltin les seves refrescants xíndries, gràcies a la 
col·laboració del Club Vòlei Olot. Acompanyant les 
sessions de DJ Kram, 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’espectacle remember que està triomfant a Eivissa.
Ho organitza: Penya WekeWeke. 
Hi col·labora: Club Vòlei Olot.
 
Drop Collective
Plaça Major
01.00 h
Drop Collective neix a finals del 2016 amb la idea 
d’explorar els camins que uneixen la música jamaicana 
i el jazz i les possibilitats úniques que ofereix una 
secció de cinc vents. Després de l’èxit d’Stormin, on 
el col·lectiu presenta un repertori d’estàndards de 
jazz, ara s’obre una nova etapa carregada de temes 
originals. Amb l’esperança que la música ajudi a portar 
llum als temps que vivim, presenten Come Shine.  

Pupil·les
Plaça de Campdenmàs
01.30 h
El trio format per dues cantants i un discjòquei va 
néixer l’any 2014 a València. El seu primer treball, 
Bruixes de dol, els va obrir les portes del País Valencià. 
El segon, Les Silenciades, les va acabar de consolidar 
l’any 2017 com un dels grups més interessants de la 
nova escena musical catalana. La marca de la casa són 
ja aleshores unes bases treballades i unes lletres festives 
i reivindicatives on majoritàriament destaquen els 
missatges feministes. El febrer de 2022, van presentar 
el nou disc Tot i res. El grup ha evolucionat del rap cap 
al pop, deixant-nos ritmes més ballables.
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DIJOUS 8 DE SETEMBRE
Gina Gingers Birthday Party
Plaça de la Pia Almoina
10.30h
Lectura teatralitzada d’un conte en anglès.
Ho organitza: Kids & Us

Festa de l’aigua i l’escuma
Plaça de l’U d’Octubre
16.30 h
Tant si fa sol com si no, acosteu-vos a remullar-vos amb 
els Marrinxos. Hi posaran l’aigua, l’escuma, les galledes, 
els Chupa Chups i les ganes que tothom es diverteixi. 
Ah, penseu a portar roba de recanvi!
Ho organitza: Marrinxos

Lali BeGood
Firal
18.00 h
El Jardí Secret és el nou espectacle familiar amb que 
Lali BeGood aconsegueix tocar a grans i petits amb 
temàtiques com la importància d’equivocar-se, la 
gestió de les emocions, l’estar aquí i ara, la grandesa 
de l’amor, l’excés de materialisme, entre altres. Amb el 
multiestil com a bandera anirem del funky al reggae, de 
l’ska al rock, del pop al dixieland i del folk a la música 
balcànica. Una bona sessió de love’n’roll en família!

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
Circ a les golfes 
Companyia Los Herrerita
Plaça Major
10.00 h
Aquesta instal·lació s’inspira i recrea l’ambient màgic i 
suggerent de les golfes d’una casa antiga. Les andròmines 
que allí s’amunteguen ens serveixen per presentar els 
diferents materials de circ. El vestuari dels formadors i la 
música ambient ens ajuden a recrear aquest univers.
Ho organitza: Rialles

La Dona del Sac 
Plaça Major
12.00 h
La Dona del Sac, que dona nom a aquest espectacle 
familiar, és l’antítesi del conegut i temut Home del Sac. 
Ella sempre apareixerà quan estiguis trista o et sentis 
sola per ajudar-te, jugar amb tu i animar-te.
Sempre t’acompanyarà quan ho necessitis i et donarà 
confort. Dins del seu sac hi porta jocs, contes i cançons. 
I sempre es nodreix de la imaginació, el misteri, la 
il·lusió, l’amor i el joc.

ACTIVITATS FAMILIARS
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Expliquen en Bombo i en Clap que ells la van conèixer 
quan eren petits i que des de llavors formen part de la 
seva banda de música i s’ho passen d’allò més bé. La 
Dona del Sac va amb tu, t’escolta, t’anima i et motiva a 
descobrir el misteri que totes tenim a dins.

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
Cercavila infantil
De l’Hospici al Firal
16.30 h
Els més petits també tenen la seva pròpia cercavila, 
amb sortida des de l’Hospici i que enguany arribarà 
fins al Firal. Tothom que ho vulgui en podrà formar 
part, amb disfresses de la faràndula olotina o vestit 
de qualsevol altra manera. També participarà en la 
cercavila el gegant Clam de la penya Almogàvers 
Garrotxins, que ballarà en finalitzar l’acte acompanyat 
de les seves cinc copes.

Damaris Gelabert
Firal
17.30 h
Una proposta variada amb diversos estils funky, disco, 
salsa, country, polka, celta, jazz... amb les cançons més 
conegudes de la Dàmaris, amb la incorporació d’en 
Julen i la Laia i amb la participació de la Clara Martínez 
com a ballarina de claqué.

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
Festa Holi
Plaça de Campdenmàs
18:00 h
La festa Holi és una festa de color i de música 
originària del Panjab que ara té molta popularitat. 
És una festa per a tothom i es donaran paperines 
de colors gratuïtes fins que s’esgotin. Després, se’n 
podran comprar més allà mateix. Es recomana vestir de 
blanc i portar ulleres de sol per protegir els ulls.
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DIJOUS 8 DE SETEMBRE
3×3 per la Igualtat
Parc Miquel Martí i Pol
16.30 h
Torneig de bàsquet en format 3×3. Fes un equip mixt 
i contribueix a la lluita per la igualtat en l’esport! 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.
Ho organitza: Jovent Republicà d’Olot

Simultànies d’escacs
Firal
17.00 h
Partides simultànies d’escacs a càrrec del gran mestre 
Georgià Levan Aronshizde.  La participació és gratuïta 
oberta a tothom. 
Ho organitza: Club Escacs Olot
En cas de pluja, al local del Club Escacs Olot

VII Campionat mundial de pedra, paper, tisora
Plaça del Mig
17.30 h
Amb aquest tradicional joc de mans els participants 
demostraran la seva habilitat, en equips de tres persones. 
Caldrà apuntar-se a partir de 2/4 de 5 allà mateix.
Ho organitza: Els Murruts
En cas de pluja, sota les voltes de la mateixa plaça del Mig

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
Concurs de pesca juvenil
Prat dels Tossols
9.00 h
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. 
Ho organitza: Foment de la Pesca Esportiva d’Olot

XII Cursa d’orientació Orientura
Parc Simon
De 9:30 h a 12.00 h
L’Orientura és una cursa d’orientació popular de caire 
festiu i familiar. Està pensada per fer-la individualment 
o, qui ho prefereixi, amb colla o amb tota la família. 
Aquest any, la cursa canvia d’emplaçament: la sortida 
es farà des del Parc Simon i la cursa transcorrerà per 
les zones properes, per la falda del Montsacopa entre 
d’altres. La prova serà de modalitat rogaine (score), 
això vol dir que tothom haurà de definir el circuit i les 
fites a fer un cop tingui el mapa. 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. 
Aquest any tornem a tenir avituallament, tant sòlid 
com líquid! Cal fer inscripcions prèvies a través del web 
www.gastantkeks.cat, ja que el mateix dia de la cursa 
no es pot garantir la disponibilitat de mapes i xips.
Ho organitzen: Agrupament Escolta i Guia Nostra 
Dona del Tura i Gastant Keks
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Campionat de truc a quatre
Carrer Bellaire
16.00 h
Per participar-hi caldrà apuntar-se a partir de mitja 
hora abans al mateix lloc.
En cas de pluja, el campionat es farà a la seu de 
l’Orfeó Popular Olotí
Ho organitza: Orfeó Popular Olotí

  Torneig d’escacs actius
Club Escacs Olot
16.00 h
El torneig s’adreça als aficionats als escacs de totes 
les edats, però aquest any es divideix en dues seus. 
D’una banda, al local del club es farà el Campionat 
d’Actius Festes del Tura-Memorial Albert Badosa, 
amb un ritme de 10’ + 3”. 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.
Ho organitza: Club Escacs Olot

Festival de Patinatge Artístic
Pavelló Municipal d’Esports
17.00 h
Les patinadores i patinadors del CPA Olot exhibiran 
la seva qualitat mundial, aquest any en una sessió 
única amb un gran espectacle i nivell artístic. La 
venda d’entrades es farà a l’oficina del CPA, al Pavelló 
Municipal d’Esports, en els horaris habituals.
Ho organitza: Club Patinatge Artístic Olot

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
Concurs de pesca Festes del Tura
Prat dels Tossols
8.00 h
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.
Ho organitza: Foment de la Pesca Esportiva d’Olot

Partit de futbol de Segona RFEF
UE Olot - Terol
Estadi Municipal d’Olot
17.00 h
Segona jornada del campionat de lliga del grup 3 de 
Segona Federació entre la Unió Esportiva Olot i el Terol. 
Per festes, junts més amunt!



la perla
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A MES A MES
DIMECRES 7 DE SETEMBRE
Pregó
A càrrec de Tavi Algueró i Àngel Rigall
Balcó de l’ajuntament
21.00 h
Enguany els artesans de la faràndula seran els 
encarregats d’inaugurar la festa major. Els artistes i 
escultors, Tavi Algueró i Àngel Rigall fa gairebé 30 
anys que modelen, pinten i, en definitiva, pareixen 
gegants i cabeçuts. Des del Porc i el Xai el 1994 fins 
als actuals capgrossos de Sant Jaume de Llierca. Per les 
seves mans hi han passat i nascut una vuitantena de 
figures faranduleres. Totes elles porten el seu segell, 
un segell olotí. 

DIJOUS 8 DE SETEMBRE
Missa
Santuari del Tura
8.00 h
Missa per les intencions de les parròquies d’Olot i per 
la societat del Centre Catòlic. Presidirà mossèn Pere 
Domènech.
Ho organitza: Pabordes del Tura

Missa solemne concelebrada i processó amb la 
Verge del Tura
Santuari del Tura
10.00 h
Missa i posterior 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, fins a la plaça 
Major. Una vegada acabada la processó, els gegants, 
cabeçuts i cavallets es dirigiran en cercavila fins a la 
plaça Major per iniciar el ball.
Ho organitza: Pabordes del Tura

Missa
Santuari del Tura
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.
Ho organitza: Pabordes del Tura

Rosari i missa
Santuari del Tura
18.30 h
Ho organitza: Pabordes del Tura
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Mos de Tropes
Plaça de l’Àngel
20:30
Sopar popular amb rumba. Els tiquets es poden 
comprar a Can Ferrer fins al dia 3 de setembre. Places 
limitades. 
Ho organitza: Almogàvers Garrotxins i Els Murruts

Turinada
Plaça del Mig
00:00 h 
No hi ha Festes del Tura sense Turinada. 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. 
Ho organitza: Faràndula Ràcing Team
Hi col.labora: Els Murruts i Almogàvers Garrotxins

Ball de l’Hora
Carrer Baix del Tura
02.00 h
Una hora de música, ni més ni menys, en el carrer més 
sagrat de la ciutat. El Ball de l’Hora és el punt final de 
la Turinada i un dels actes més populars de les Festes 
del Tura. Centenars de persones s’hi reuneixen des de 
fa anys per cantar, més junts que mai, els èxits musicals 
de l’últim any. 
Ho organitza: Faràndula Ràcing Team

Engegada d’ànecs 
Del carrer Baix del Tura al Firal 
03.00 h
Si no hi ha mercat, no hi ha tancada. Però, per als 
ànecs, a les tres encara no és hora d’anar a dormir. 
Per això, un cop acabat el Ball de l’Hora, en Tim i 
la xaranga Bufant Fort iniciaran una cercavila que 
conduirà els assistents fins a la Festa del Barret al Firal. 
Només cal deixar-se portar. 
Ho organitza: Faràndula Ràcing Team

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
Quina Patinada
De la plaça de l’Àngel a les Barraques
18.15 h
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.).
Ho organitza: Afició Club Hoquei Olot

‘Encierru’ de marrans
Plaça d’Esteve Ferrer
20.00 h
Concentració i encierro de marrans 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. Escureu 
bé la gola per afinar la pregària com cal perquè, després 
dels tres petards, caldrà córrer des de Sant Esteve fins 
al Tura sense que ens envesteixi cap marrà. I després... 
reculà, amb la xaranga Bufant Fort Street Band.
Ho organitza: AOAPIX
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Concurs de paelles
Passeig de la Muralla
20.00 h
Dotzena edició del concurs de paelles, que cada any 
reuneix centenars de participants en el 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).
Ho organitza: AOAPIX

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
‘Encierru’ de marrans
Plaça d’Esteve Ferrer
20.00 h
Concentració i encierro de marrans 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. Escureu 
bé la gola per afinar la pregària com cal perquè, 
després dels tres petards, caldrà córrer des de Sant 
Esteve fins al Tura sense que ens envesteixi cap marrà. 
I després... reculà, amb la xaranga Bufant Fort Street 
Band.
Ho organitza: AOAPIX
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Exposicions
 
SI JO POGUÉS
Anna Manel·la (1950-2019).
3 de setembre de 2022 - 15 de gener de 2023, Sala 
Oberta i Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Inauguració 3 de setembre, a les 12 h
Aquesta exposició pren el títol d’una de les pintures 
més emblemàtiques de l’artista olotina Anna 
Manel·la, en referència a la seva feina creativa, que 
entenem com una recerca sense fi per aconseguir 
alguna mena de perfecció que ella sabia que era 
essencialment inassolible, però que mai no va 
deixar de buscar. Manel·la va començar a exposar 
el 1977. La seva pràctica artística es va centrar en 
la pintura fins a l’any 1993, aproximadament, i en 
l’escultura a partir d’aquell moment, sense aparcar 
el dibuix i l’obra sobre paper i fent incursions en 
altres mitjans com el gravat, el llibre d’artista i la 
instal·lació. Al llarg de la seva trajectòria va donar 
forma a un univers artístic profundament subjectiu, 
personal i molt reconeixible, però que té una gran 
capacitat de comunicació i connexió amb el públic 
a escala visual, mental i emocional. L’exposició no 
fa un recorregut cronològic a través del seu treball, 
sinó que intenta posar en diàleg obres de períodes 
i tècniques diversos per tal de suggerir connexions 
i afinitats entre elles i amb la subjectivitat dels 
espectadors.
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

‘La Faràndula d’Olot’
Del 7 a l’11 de setembre de 2022
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.

ALTRES DADES D’INTERÈS

BALLS DE LA FARÀNDULA – PÀRQUING DE 
COTXETS INFANTILS
En els balls dels gegants, cabeçuts i cavallets del dijous 
8 i el diumenge 11 al matí hi haurà la possibilitat de 
deixar aparcats els cotxets infantils. Des de les 11 h fins 
a les 11.45 h es podran deixar a la plaça Major, darrere 
l’escenari, amb accés per Can Rosau. Es podran recollir 
des que acabin els balls fins a les 13.30 h. La comissió 
no es farà responsable dels cotxets que no es recullin 
dins l’horari establert.

 
POLSERES IDENTIFICATIVES PER A INFANTS 
DURANT LES FESTES
Es posen a disposició de les famílies les polseres 
identificatives. Els voluntaris de Protecció Civil d’Olot 
en repartiran al Firal durant la cercavila d’inici de 
Festes. També en podreu trobar a Can Trincheria a 
partir del dilluns 5 de setembre.
També durant els serveis que faran durant les Festes 
del Tura en portaran a sobre per tal de poder-les 
repartir.

 

ACTIVITATS PARAL·LELES
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PUNT SANITARI AVANÇAT
Durant les nits de Festes del Tura, a partir del vespre 
i fins a l’acabament dels concerts, hi haurà un 
punt d’atenció sanitària a la plaça de l’U d’Octubre 
(senyalitzat amb una creu vermella al plànol). Hi haurà 
servei d’ambulància i en cas d’emergència sanitària, us 
hi podeu dirigir per rebre les primeres atencions.

AMPLIACIÓ DE LA ZONA DE VIANANTS AMB 
MOTIU DE LES FESTES DEL TURA
Amb motiu de la celebració de les Festes del Tura 
s’ampliarà la zona de vianants de manera que el trànsit 
quedarà restringit en alguns carrers, tal com s’indica. 
Cal recordar que els estacionaments existents entorn del 
nucli antic són suficients per donar cabuda als olotins 
que es desplacin des dels barris perifèrics. Es recomana, 
per tant, fer-ne ús i evitar, al mateix temps, travessar 
la ciutat utilitzant l’eix avinguda Onze de Setembre/
Mulleras/Lorenzana. S’aconsella circular per l’avinguda 
Sant Jordi o per la variant de la N260 (vial Nord).
 
La celebració dels diferents actes comportarà les 
següents restriccions:
• Correfoc (dissabte 10): Se celebrarà des de la plaça 
de Campdenmàs fins a la plaça de braus. A partir 
de les 5 de la tarda es tallarà el trànsit en tot el seu 
recorregut.
• Batalla de les Flors (dissabte 10): Se celebrarà a la 
plaça de Josep Clarà. A partir de les 3 de la tarda 
també es tancarà el trànsit al carrer de Mateu Closells i 
a partir de les 19:00 hores es tallaran tots els accessos 
a la Plaça Clarà.
El carrer Hospici i el carrer Clivillers només es tancaran 
al trànsit en moments puntuals.
Els carrers assenyalats en gris en el plànol es tancaran 
a partir de les 14:00 h del dimecres dia 7 i fins al 
diumenge 11 a les 23:30 hores. A partir d’aquest 
moment es reprendrà l’horari habitual.

El servei de parquímetres no estarà en 
funcionament durant les Festes (des 
de les 13 h del dimecres 7 fins al 
diumenge dia 11, el dilluns dia 12 ha 
funcionarà amb normalitat).

FIL DIRECTE AMB LA POLICIA 
MUNICIPAL
Davant de qualsevol situació 
d’emergència mèdica, assetjament, 
robatori,... disposeu de l’aplicació 
mòbil M7 Citizen Security que us 
connectarà en pocs segons amb la 
Policia Municipal d’Olot.
Us la podeu descarregar (disponible 
per a Android o IOS) i registrar-vos.

RECORDEU: Durant les festes treballem 
coordinats amb la Policia Municipal, 
Mossos d’Esquadra, Emergències 
Mèdiques i el servei 
d’Urgències de l’hospital, 
per unes festes més 
segures. L’Ajuntament 
agraeix per endavant 
la col·laboració dels 
ciutadans.
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  PUNT LILA A LES FESTES DEL TURA
Els contexts de festes són un lloc on es poden produir un determinat tipus d’agressions sexistes, sexuals i LGTBIfòbiques 
que cal detectar per aturar-les. Però també és un lloc que ha de permetre una presa de consciència individual i comunitària 
contra aquestes situacions que tenen lloc a molts altres àmbits de la vida, no només a l’espai d’oci nocturn.

El Punt Lila té una doble finalitat: d’una banda, informar, sensibilitzar i generar reflexió per prevenir les violències masclistes 
i la LGTBIfòbia i alhora apropar recursos disponibles a la zona en relació amb les violències; i, de l’altra, intervenir en casos 
d’agressió a través de l’atenció i l’acompanyament psicològic i educatiu.









Pere Boada Comas, SL
Ctra. d’Olot, 88/94 - 17174 Sant Feliu de Pallerols

Tel 972 444 056 
info@pereboada.com      www.pereboada.com

BONES FESTES DEL TURA!














