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Falten pocs dies perquè comencin les Festes 
del Tura. El centre d’Olot es tornarà a omplir 
d’activitats durant cinc dies en què la ciutat viu un 
dels moments més esperats de l’any. Les Festes 

arriben, un any més, amb una programació molt variada 
i amb un cartell musical de luxe. Com cada any, pujaran 
a l’escenari de Festes músics amb una trajectòria ben 
consolidada i d’altres que l’aniran adquirint ben aviat. 
I, d’entre totes les propostes, deixeu-me que destaqui 
l’actuació de l’Orquesta Mondragón, que tornarà a Olot 
coincidint amb el trentè aniversari de l’AOAPIX, en el 
mateix escenari del que va ser un dels concerts més 
recordats de les Festes de Tura, ja fa una bona colla 
d’anys. 

La música, la faràndula, les activitats infantils... Les 
Festes del Tura estan pensades perquè tothom en pugui 
gaudir a les diferents hores del dia. Hi ha tantes Festes 
com persones que vivim a Olot. I la manera com en 
gaudim també ens identifica. De fet, sovint sentim a dir 
que la nostra ciutat ens fa d’una determinada manera, 
que ens forja un caràcter especial. Tot i que a vegades no 
en som conscients, ens ho recorden les persones que, 
per circumstàncies diferents, han viscut una temporada 
fora d’Olot i que mantenen el seu vincle amb la ciutat. 
Com el pregoner de les Festes: en Joan Soler. Actualment 
és el rector d’Arenys de Munt i Arenys de Mar després 
de nou anys de missioner al Togo, durant els quals es va 
convertir en el primer ambaixador de la ciutat. Sempre 
diu: “Quan voltes pel món, t’adones de la sort que has 
tingut d’haver-hi nascut. Tens un tarannà diferent. Olot 
és una ciutat que ens forma.” La trajectòria d’en Joan en 
l’ajuda als altres i la voluntat de treballar per intentar 
fer un món millor és el que ens ha fet decidir a l’hora de 
proposar-li fer el pregó. Vol ser un reconeixement a la 
seva generositat i a la que demostren tots els olotins i les 
olotines que, durant l’any, col·laboren amb els nombrosos 
esdeveniments i activitats que s’organitzen a Olot.

Per primera vegada, les Festes del Tura tindran un Punt 
Lila. Al Firal hi tindrem un espai que, d’una banda, vol 
informar, sensibilitzar i generar reflexió per prevenir 

les violències masclistes i la LGTBIfòbia i, de l’altra, 
intervenir en casos d’agressió a través de l’atenció i 
l’acompanyament psicològic i educatiu. Perquè en un 
context de festes es poden produir determinades actituds 
que cal detectar per aturar-les. I també és el lloc on s’ha 
de prendre consciència contra aquestes situacions que 
tenen lloc a molts altres àmbits de la vida, no només a 
l’espai d’oci nocturn.

Aquests dies de Festes del Tura són dates de molta feina 
per a moltes persones que les fan possibles. Per a la 
Comissió de Festes, les entitats que organitzen actes, 
el personal municipal (Brigada, Policia Municipal...) que 
treballarà tots aquests dies perquè la resta en puguem 
gaudir. Als serveis de neteja, als efectius d’emergències... 
el meu agraïment a tothom per ajudar-nos a fer possible 
el que segur que serà una altra gran Festa Major.

I acabo amb una referència personal. Per primera vegada 
us puc saludar com a alcalde d’Olot. És un honor poder 
ser l’alcalde de la ciutat. Ho és els 365 dies de l’any i, 
per Festes, encara me’n sento més orgullós. Només em 
queda desitjar-vos una bona Festa Major i que tinguem 
l’ocasió de compartir molts moments ben especials 
d’aquestes Festes!

Pep Berga
Alcalde d’Olot

UNES FESTES PER A TOTHOM
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DIVENDRES 6
Hora Acte Lloc Pàg.

17.45 Cercavila de la faràndula olotina Hospici 12

19.45 Concentració de les bandes de la Tamborrada Plaça del Mig --> Firalet 20

20.00 Cant de la salve i ofrena floral Santuari del Tura 12

20.30 Tamborrada Firalet 20

21.00 Pregó Ajuntament 43

21.30 Esclat del Volcanet Firalet 12

21.45 Cercavila i ball del Porc i el Xai Firalet --> Plaça de Campdenmàs 12

22.00 Espectacle de dansa catalana Plaça Major 13

22.30 Bananna Beach Firal 20

23.30 Esto No Es Rock Radical Vasco Plaça de Campdenmàs 20

00.00 Nau Plaça de les Monges 21

00.00 The Velvet Candles Plaça Major 21

00.30 Els Catarres Firal 21

02.00 Dinamo Plaça Major 21

02.30 DJ Enric Canadell Firal 21

MÚSICACULTURA 
POPULAR

ESPORTS I 
COMPETICIONS

FAMILIARS A MÉS A 
MÉS

TEATRE
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DISSABTE 7
Hora Acte Lloc Pàg.

9.00 Concurs de pesca juvenil Prat dels Tossols 40

10.00 XI Cursa d’orientació Orientura Pavelló Municipal d’Esports 40

11.00 Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel Residència Montsacopa 13

11.45 Ball dels gegants de Sant Cristòfor i Masbernat Residència del Tura 13

12.00 Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel Pati de l’antic hospital 13

12.00 Welcome to the jungle - Kids & Us Plaça d’Esteve Ferrer 34

12.00 ’Masterclass’ de Kangoo Power Plaça Major 43

16.00 Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel Residència del Tura 13

16.00 XIII Torneig de Rugby XV Ciutat d’Olot Parc Atlètic Tossols 40

16.00 5è Campionat Popular d’Escacs Festes del Tura Local del Club Escacs Olot / Firal 41

16.00 14è Campionat de truc de quatre Carrer Bellaire 41

17.00 Concentració de les carrosses participants a la Batalla 
de les Flors Carrer de Mateu Closells 13

17.30 Diada castellera de les Festes del Tura Plaça d’Esteve Ferrer 13

18.00 Partit de futbol de segona B: UE Olot - Lleida Esportiu Estadi Municipal de Futbol 41

18.00 Ball ‘country’ Plaça Major 43

18.00 Sardanes Firal 14

19.00 Festival de Patinatge Artístic Pavelló Municipal d’Esports 41

20.00 Animals de Companyia Teatre Principal 37

20.00 Batalla de les Flors Plaça Clarà 14

20.00 ’Encierru’ de marrans Davant de Sant Esteve 43

20.20 Ball del Porc i el Xai Plaça de Campdenmàs 14
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DIUMENGE 8
Hora Acte Lloc Pàg.

08.00 Missa Santuari del Tura 43

08.00 Concurs de pesca Festes del Tura Prat dels Tossols 41

10.00 Missa solemne concelebrada i processó amb la Verge del 
Tura Santuari del Tura 43

12.00 Ball i cercavila dels gegants, nans i cavallets Plaça Major 15

12.30 Missa Santuari del Tura 44

17.00 Escargots (primera sessió) Teatre Principal 37

17.00 Simultànies d’escacs Firal 42

17.00 Ball del Porc i el Xai Pati de l’antic hospital 15

22.00 Balls de saló - Pa d’Àngel El Torín 22

22.00 Ball concert folk - Aires del Montseny Firal 22

22.30 Havaneres - Colla Jacomet Claustres del Carme 22

22.30 Correfoc Plaça de Campdenmàs --> Plaça 
de braus 14

23.30 Orquesta Mondragón Plaça Major 22

23.30 Maruja Limón Plaça de Campdenmàs 23

23.45 Espectacle ‘Farga Budell 2019’ Plaça de Braus 15

00.00 Norantada Firal 23

00.00 Nit Techno - Singer Wolves Passeig de la Muralla 23

01.30 Mishima Plaça Major 23

01.30 Drop Collective Plaça de Campdenmàs 24
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17.00 VI Campionat mundial de pedra, paper, tisora Plaça del Mig 42

17.30 Cercavila infantil Hospici --> Passeig de la 
Muralla 34

18.00 Ball del Porc i el Xai Residència del Tura 15

18.00 5è Campionat del món de truc de sis Carrer Bellaire 42

18.00 XXI Campionat del món de llançament de pinyol d’oliva Plaça d’Esteve Ferrer 42

18.30 Som superherois - Pop per Xics Passeig de la Muralla 35

19.00 Rosari i missa Santuari del Tura 44

19.00 Escargots (segona sessió) Teatre Principal 37

19.00 Sardanes Plaça del Carme 15

20.00 Festa Holi Passeig de la Muralla 44

21.00 Escargots (tercera sessió) Teatre Principal 37

21.30 Seguici popular i pujada del pilar caminat Plaça d’Esteve Ferrer 16

22.00 Balls de saló - Blue Moon El Torín 24

22.00 Miquel del Roig Firal 24

22.30 ’Mariachi’ - Tequila Claustres del Carme 24

23.00 Moonlight Benjamin Plaça Major 24

23.30 N3rdistan Plaça de Campdenmàs 25

00.00 The Rusties Plaça de les Monges 25

00.00 Obeses Firal 25

00.00 Turinada Plaça del Carme --> 
Sant Esteve 44

01.00 Momo - Homenatge a Queen Plaça Major 26

01.00 Lildami Plaça de Campdenmàs 26

02.00 DJ Kurba Firal 26

02.00 Ball de l’Hora Carrer Baix del Tura 26
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DILLUNS 9
Hora Acte Lloc Pàg.

10.00 Ecoxoc refrescant Plaça Major 35

10.00 Jocs gegants de fusta Plaça del Mig 35

12.00 Sardanes Firal 16

16.00 3×3 per la Igualtat Plaça de Campdenmàs 42

17.00 Havaneres - L’Empordanet Residència Montsacopa 28

18.30 Concert de Festa Major - Orquestra Selvatana Plaça Major 28

19.30 Concert a banda - Bufant Fort Street Band Plaça d’Esteve Ferrer 28

20.00 ’Encierru’ de marrans Davant de Sant Esteve 44

20.00 Concurs de paelles Passeig de la Muralla 45

22.00 President Xai Firal 28

22.15 Concert de cobla Claustres del Carme 28

23.30 Steve Smyth & The Diablos Plaça de Campdenmàs 29

23.30 Nali Kardan Passeig de la Muralla 29

02.30 Shazuno & Doux Plaça de Campdenmàs 26

03.00 Cercavila - Perkal Percussió i Bufant Fort Street Band Carrer Baix del Tura --> Firal 27

03.00 Nit de clàssics - Ràdio Olot DJs Plaça Major 27

03.00 Hektor Mass Firal 27

04.45 Tancada d’ànecs Firal --> Plaça de 
Campdenmàs 44
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DIMARTS 10
Hora Acte Lloc Pàg.

12.00 Ball dels gegants, nans i cavallets Plaça Major 16

16.30 Festa de l’aigua i l’escuma Firal 35

17.00 Tornaboda Fonts de Sant Roc 17

20.00 Ball Pla d’Olot Firal 17

20.15 Sardana ‘Adeu, vila d’Olot’ Firal 17

21.00 Espectacle pirotècnic Puig del Roser 17

21.15 Cercavila dels gegants, nans i cavallets Firal --> Plaça Major 17

21.45 Ball de les espelmes i cercavila de final de festa Plaça Major --> Hospici 17

00.00 Manelic i Pepe Plaça de les Monges 29

00.00 Ball de Festa Major - Orquestra Selvatana Plaça Major 29

00.00 Buhos Firal 30

00.30 Les Tietes Queques Passeig de la Muralla 30

01.30 Derby Motoreta’s Burrito Kachimba Plaça de Campdenmàs 30

02.00 Coverplay Firal 30

04.00 DJ Kurba Firal 30
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DIVENDRES 6 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, nans 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
Hi col·labora: Esbart Olot

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. 
El Volcanet d’Olot esclata i durant la seva erupció 
llança a l’aire vint-i-cinc quilos de caramels, que 
faran les delícies dels més petits.

CERCAVILA I BALL DEL PORC I EL XAI
Del Firalet a la plaça de Campdenmàs

21.45 h

En cas de pluja, el ball es farà a l’Hospici

Un cop finalitzat l’esclat del Volcanet, cercavila 
del Porc i el Xai, des del Firalet fins a la plaça de 
Campdenmàs. En arribar-hi, ball del Porc i el Xai. 
Seguidament, per celebrar els 25 anys del Porc i el 
Xai, hi haurà un pastís d’aniversari.
Ho organitza: AOAPIX

Cultura popular
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ESPECTACLE DE DANSA CATALANA
Plaça Major

22.00 h

L’Esbart Olot presenta un recull coreogràfic que 
inclourà peces clàssiques del seu repertori, amb 
l’acompanyament de la cobla La Principal de la 
Bisbal. Energia, color, llum i força per celebrar 
l’inici de la festa major.
Ho organitza: Esbart Olot

DISSABTE 7 DE SETEMBRE

BALL DEL GAT I ELS GEGANTS DE SANT MIQUEL
Residència Montsacopa

11.00 h

Ho organitza: Colla Gegantera de Sant Miquel

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, acompanyats pels Trenkabaketes 
del Pont, a les 11.15 h 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

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 

BALL DEL GAT I ELS GEGANTS DE SANT MIQUEL
Residència del Tura

16.00 h
Ho organitza: Colla Gegantera de Sant Miquel

CONCENTRACIÓ DE LES CARROSSES 
PARTICIPANTS A LA BATALLA DE LES FLORS
Carrer de Mateu Closells

17.00 h
Ho organitza: Centre d’Iniciatives Turístiques

DIADA CASTELLERA DE LES FESTES DEL TURA
Plaça d’Esteve Ferrer

17.30 h

En cas de pluja, a l’Hospici

Com ja és tradició, per les festes de la ciutat els 
Xerrics d’Olot organitzen una jornada castellera 
completa amb la participació de dues colles 
convidades: els Marrecs de Salt i els Sagals 
d’Osona. Es faran les rondes habituals en una 
actuació castellera: pilars d’inici, tres rondes, dues 
possibles rondes de repetició i pilars de sortida.
Ho organitza: Xerrics d’Olot
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SARDANES
Firal

18.00 h

En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà

Ballada de sardanes amb la cobla La Principal d’Olot.

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. L’acte serà presentat per l’equip d’esports 
de Ràdio Olot. A més a més, durant la setmana del 2 
al 6 de setembre, tothom que vulgui veure com s’han 
elaborat les carrosses i com s’hi fan els últims retocs, 
podrà visitar, de 18 h a 20 h, el local on s’hi treballa, 
l’antiga nau Bellapart, al costat del Parc Nou.
Ho organitza: Centre d’Iniciatives Turístiques

BALL DEL PORC I EL XAI
Plaça de Campdenmàs

20.20 h

Una vegada hagi acabat l’encierru dels marrans, el 
Porc i el Xai es dirigirà en cercavila cap a la plaça 
de Campdenmàs, on ballarà acompanyat dels 
Ministrers de la Bouera.
Ho organitza: AOAPIX

CORREFOC
De la plaça de Campdenmàs a la plaça de braus

22.30 h

El correfoc mantindrà el recorregut dels últims 
anys: 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.
Ho organitza: Pim Pam Pum Foc!
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ESPECTACLE ‘FARGA BUDELL 2019’
Plaça de braus

23.45 h

L’espectacle del Pim Pam Pum Foc! d’enguany és 
una revisió i adaptació del Farga budell, proposta 
de tauroninomàquia inspirada en la farga de Vulcà 
dirigida per Marcel·lí Antúnez en la cloenda de 
Lluèrnia 2014. Una lluita espectacular i onírica 
entre el bé i el mal, en la qual s’incorporen 
elements pirotècnics, musicals i de llums, barrejats 
amb la característica posada en escena de la 
companyia, en un entorn taurí com l’espectacle 
que es representa. L’espectacle reviurà un gran 
moment en la història del grup i permetrà al públic, 
tant si ha estat seguidor del Pim Pam Pum Foc! 
com si no, celebrar els seus 35 anys. 
Ho organitza: Pim Pam Pum Foc!

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE

BALL I CERCAVILA DELS GEGANTS, NANS I 
CAVALLETS
Plaça Major

12.00 h

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

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

SARDANES
Plaça del Carme

19.00 h

En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà

Ballada de sardanes amb la cobla La Principal 
d’Olot.
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SEGUICI POPULAR I PUJADA DEL PILAR CAMINAT
Plaça d’Esteve Ferrer

21.30 h

El seguici popular inclou les peces de la faràndula 
històrica del centre de la ciutat (l’àliga, el conill, el 
pollastre i el drac) i les entitats de cultura popular 
(ministrers, bastoners, grallers, castellers i 
diables). Totes faran un lluïment a la plaça d’Esteve 
Ferrer, que conclourà amb la pujada del pilar 
caminat i l’esclat de festa conjunt. 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: El Til·ler i Xerrics d’Olot

DILLUNS 9 DE SETEMBRE

SARDANES
Firal

12.00 h

En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà

Ballada de sardanes amb la cobla La Principal d’Olot.

DIMARTS 10 DE SETEMBRE

BALL DELS GEGANTS, NANS I CAVALLETS
Plaça Major

12.00 h

Ball dels gegants, nans i cavallets, acompanyats del 
Cap de Lligamosques, amb la cobla La Principal d’Olot.
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TORNABODA
Fonts de Sant Roc

17.00 h

En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà

Tornaboda amb audició de sardanes a càrrec de la 
cobla La Principal d’Olot. Hi haurà berenar per a 
tothom.
Ho organitza: Flor de Fajol

BALL PLA D’OLOT
Firal

20.00 h

En cas de pluja, a l’Hospici

Cinquena edició del ball després de la seva 
recuperació. Es tracta de la manifestació autòctona 
de la dansa més representativa del país abans 
del naixement de la sardana. Tothom qui vulgui 
participar-hi pot aprendre el ball assistint als 
assajos que es faran al local de l’Esbart Olot. Seran 
els dies 27 i 29 d’agost, i 3 i 5 de setembre. Per a 
més informació i inscripcions, podeu escriure a 
esbartolot@gmail.com.

Ho organitza: Esbart Olot

SARDANA ‘ADEU, VILA D’OLOT’
Firal

20.15 h

En cas de pluja, a l’Hospici

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, NANS I CAVALLETS
Del Firal a la plaça Major

21.15 h

Cercavila dels gegants, nans, 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, nans 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, nans i 
cavallets continuarà fins a l’Hospici, on es donaran 
per acabades les Festes del Tura.
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DIVENDRES 6 DE SETEMBRE

CONCENTRACIÓ DE LES BANDES DE LA 
TAMBORRADA
De la plaça del Mig al Firalet

19.45 h

Vintena edició de la Tamborrada, amb la 
participació de les bandes Trik Trak Tabalers, 
Trenkabaketes del Pont, Timbus, Dum Dum Dum i 
Perkal Percussió. L’acte consistirà en una cercavila 
amenitzada per les diverses bandes que acabarà al 
Firalet, on tindrà lloc l’actuació final.
Ho organitza: Marrinxos

TAMBORRADA
Firalet

20.30 h

Just abans del pregó, les diverses bandes 
participants a l’esdeveniment faran una actuació 
conjunta en què interpretaran la peça composta 
expressament per a la Tamborrada. Tothom que 
vulgui podrà participar-hi amb qualsevol estri de 
percussió.
Ho organitza: Marrinxos

BANANNA BEACH
Firal

22.30 h

Els Bananna Beach van néixer fa deu anys a l’Empordà. 
La seva recepta consisteix a convertir l’alegria en so 
fins a obtenir un aire fresc i festiu. Influenciats des dels 
inicis pels ritmes llatins i tropicals –i diuen que també 

per la tramuntana–, porten la rumba com a bandera. 
En el seu últim disc, Rico y suave mambo (2018), també 
hi queda reflectit tot el que van aprendre en la seva 
estada a Cuba l’any 2017.

ESTO NO ES ROCK RADICAL VASCO
Plaça de Campdenmàs

23.30 h

Aquest espectacle itinerant homenatja i versiona tres 
grans grups bascos de rock i punk de la dècada dels 
vuitanta i els noranta: La Polla Records, Eskorbuto 
i Kortatu. Les bandes La Txirla Records, Los 
Demenciales Chicos Acelerados i Aizu! rememoraran 
els tres grups i, a més, l’espectacle inclourà un mestre 
de cerimònies i la projecció de vídeos de l’entorn social 
mesclats en directe per un videojòquei, per fer de tot 
plegat una experiència audiovisual completa.

Música
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NAU
Plaça de les Monges

00.00 h

Ho organitza: Espai Cafè 6T7

THE VELVET CANDLES
Plaça Major

00.00 h

El doo-wop és un gènere musical nascut a meitats del 
segle passat en comunitats de joves afroamericans 
dels Estats Units. Cinquanta anys més tard, The 
Velvet Candles volen que aquest estil musical no 
caigui en l’oblit. El quintet vocal de Barcelona ofereix 
un espectacle en directe fàcil de gaudir i difícil 
d’oblidar. El seu repertori, acompanyats d’una banda, 
ajuntarà clàssics del gènere i composicions pròpies, 
en un xou ple de ritme, virtuosisme i bones vibracions.

ELS CATARRES
Firal

00.30 h

Els Catarres són un grup únic, irrepetible i ja icònic, 
que s’ha guanyat públic entre persones d’edats 
diverses i que des dels seus inicis no ha parat de 

batre rècords d’assistència en tots els seus concerts. 
El seu últim àlbum, Tots els meus principis (2018), no 
n’ha estat una excepció, i gràcies a la incorporació de 
tocs electrònics han aconseguit un so diferent que els 
ha mantingut com un dels grups referents del país. 
L’actuació del 2019 a Olot serà una de les últimes 
oportunitats per veure aquesta gira en directe.

DINAMO
Plaça Major

02.00 h

Dinamo és una banda multicultural creada l’any 
2004 i formada per set membres, que des de 
Mallorca expandeixen la seva música arreu del 
món. El pols inconfusible de Dinamo es genera 
gràcies a la fusió de ritmes com l’ska, el rock, el 
reggae, la cúmbia, el tango o el cuarteto. Tot plegat 
genera un còctel explosiu original latin ska que 
desprèn mestissatge musical per totes bandes.

DJ ENRIC CANADELL
Firal

02.30 h

L’última festa! L’Enric s’acomiada dels escenaris de 
Festa i de Feelgood i ho vol fer a casa amb la seva 
gent, però Feelgood Music segueix amb nous aires 
i energia renovada. Enric Canadell va fer la primera 
actuació a les Festes del Tura l’any 2000 a la plaça 
Major, i hi ha participat en altres ocasions. La sessió 
inclourà un recordatori de temes que han triomfat 
durant tots aquests anys, però també novetats 
i sorpreses. Això sí, sempre amb el seu segell 
personal: barreja i varietat d’estils perquè el ritme 
s’apoderi del vostre cos i vibreu amb la música.
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DISSABTE 7 DE SETEMBRE

BALLS DE SALÓ
PA D’ÀNGEL
El Torín

22.00 h

BALL CONCERT FOLK
AIRES DEL MONTSENY
22.00 h

Firal

L’orquestrina de ball Aires del Montseny va néixer 
fa cinc anys per posar música al Ball de Gitanes 
de Granollers. Des d’aleshores han anat ampliant 
el seu repertori i enguany han publicat el seu 
primer treball, Lliure albir. A Olot oferiran un ball 
a plaça que dona un aire modern a les melodies 
tradicionals catalanes sense perdre l’essència de 
les danses esporògenes del nostre país. 
Hi col·labora: Ofolk

HAVANERES
COLLA JACOMET
22.30

Claustres del Carme

Havaneres amb el grup Colla Jacomet. Hi haurà 
rom cremat per a tothom.
Ho organitza: Agrupació Sardanista Olot

ORQUESTA MONDRAGÓN
Plaça Major

23.30 h

Aquest any farem un viatge en el temps. L’Orquesta 
Mondragón pujarà a l’escenari de Festes i segur 
que molts recordaran l’actuació que el grup va fer 
a Olot l’any 1985. La Mondragón es va fundar ja fa 
més de quaranta anys i continua girant al voltant 
de la personalitat del seu cantant, el presentador 
i showman Javier Gurruchaga. Està considerada 
una de les formacions pioneres en la fusió de la 
música i teatre a l’Estat espanyol. Aquest 2019, per 
celebrar els trenta anys de l’AOAPIX, tornaran a 
l’escenari de la plaça Major.
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MARUJA LIMÓN
Plaça de Campdenmàs

23.30 h

Maruja Limón presenta influències musicals diverses, 
articulades sempre a l’entorn d’una arrel flamenca. 
El seu primer disc, Más de ti (2018), que els ha valgut 
el premi d’artista revelació als premis ARC, narra 
situacions diàries que mostren un enfocament 
directe i senzill, que transita entre els ritmes llatins, 
la música mediterrània, el pop, la rumba, els sons 
cubans i la bossa nova, entre d’altres.

NORANTADA
Firal

00.00 h

La Norantada és un homenatge a la música però 
sobretot a l’ambient i la marxa que va viure Olot dels 
noranta a principi dels dos mil. Aquest any se’n celebra 
ja l’onzena edició. Acompanyant les sessions de DJ 
Kram, la Norantada proposa un cartell amb l’actuació 
de DJ Lhasa i Sensity World. Seguint la tradició, la 
Norantada anirà acompanyada de les seves xíndries 
perquè tothom que ho desitgi pugui calmar la set de 
festes amb els millors còctels d’aquesta fruita.
Ho organitza: Weke Weke

NIT TECHNO
SINGER WOLVES
00.00 h

Passeig de la Muralla

La nit del dissabte al passeig de la Muralla estarà 
dedicada a la música techno. Enguany, es proposa 
un projecte que uneix arts visuals i sonores, 
combinant l’actuació del col·lectiu de DJs Singer 
Wolves amb els efectes visuals proporcionats per 
Ginkgo Audiovisuals i Jordi Massó. Es capturaran 
en directe els moviments dels DJs, s’interpretaran i 
es transformaran en imatges produïdes prèviament 
que seran projectades hologràficament en teles 
transparents. Tot plegat farà que el resultat sigui 
un viatge sensorial per universos imaginaris.

MISHIMA
Plaça Major

01.30 h

El quintet barceloní és un dels grups més 
consolidats de l’escena musical catalana, amb nou 
àlbums publicats. L’últim (Ara i aquí, 2019) és un 
directe que repassa la seva trajectòria, marcada 
per una doble característica: la contundència en 
el so i una cura especial en les lletres. En el seu 
últim àlbum d’estudi, Ara i res (2017), Mishima s’han 
mostrat més descreguts i més romàntics que mai, 
i mantenen l’exercici de depuració de la forma que 
els ha acompanyat al llarg de tota la seva trajectòria.



24

Festes del Tura OLOT - 2019

DROP COLLECTIVE
Plaça de Campdenmàs

01.30 h

Drop Collective és un projecte nascut l’any 2016 
que fusiona la música jamaicana i el jazz a través 
d’un repertori d’arranjaments originals. L’any 
passat van publicar el seu primer disc, Stormin’, 
que compta amb col·laboracions de Dr. Ring Ding, 
Gorka Benítez i Chalart58. En directe, ofereixen 
un xou vibrant i festiu amb els temes del disc 
amb arranjaments exclusius de l’actuació en viu, i 
completen el concert amb temes mítics de l’ska, el 
reggae i el swing.

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE

BALLS DE SALÓ
BLUE MOON
El Torín

22.00 h

MIQUEL DEL ROIG
Firal

22.00 h

Miquel de Roig és un fenomen amb totes les 
lletres. Acompanyat només de la seva guitarra, 
és capaç d’acaparar tota l’atenció del públic 
amb un espectacle únic i inimitable, sempre en 
constant renovació, format per un popurri de temes 
propis, tonades conegudes i lletres esmolades i 
sense floritures. Les seves cançons no defugen 
l’actualitat i la denúncia social, però sobretot 
animen la festa i fan ballar l’audiència.

‘MARIACHI’
TEQUILA
Claustres del Carme

22.30 h

Ho organitza: Associació Sardanista Olot

MOONLIGHT BENJAMIN
Plaça Major

23.00 h

Moonlight Benjamin és una cantant i sacerdotessa 
vudú haitiana. La poderosa i original fusió entre 
les melodies i ritmes caribenys i el rock blues 
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americà dels setanta; el xoc entre la poderosa 
veu de Moonlight Benjamin i el so rebel i tens de 
les guitarres. Una experiència voodoo en un estil 
nou i explosiu. El 2018 ha publicat el seu tercer 
album, Siltane, més electrònic i amb el suport del 
guitarrista de jazz-rock Matthis Pascaud.

N3RDISTAN
Plaça de Campdenmàs

23.30 h

N3rdistan és la història dels exiliats procedents 
d’altres llocs amb les seves melodies i 
cançons místiques, lletres inquietants i ritmes 
compromesos. A través de les bases i les veus 
dels seus dos components, guiat pel flow abrasiu 
de Walid Ben Selim, els marroquins N3rdistan 
desenvolupen una fusió audaç i inèdita, i 
serenament avantguardista, a la recerca de punts 
de convergència de cultures i temps.

THE RUSTIES
Plaça de les Monges

00.00

Ho organitza: Espai Cafè 6T7

OBESES
Firal

00.00 h

Obeses presenta el seu cinquè disc, Fills de les 
estrelles (2018), un disc d’una ambició artística 
inaudita en el grup en què han comptat amb la 
col·laboració de fins a dotze músics. La diversitat 
estilística i temàtica continua sent un tret 
diferencial de la música del quartet osonenc, tant 
com la riquesa tímbrica i colorista del seu so, la 
reverència a la tradició musical (a les estrelles de 
la música?) i una lírica enfocada a les reflexions 
existencials que remouen el nostre temps. 
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MOMO – HOMENATGE A QUEEN
01.00 h

Plaça Major

The show must go on, va deixar dit Freddie Mercury. 
I, gairebé tres dècades més tard, això és el que 
proposa Momo. La banda madrilenya presenta un 
espectacle ple de llum, color, rock i, sobretot, el 
demolidor so de la llegendària banda Queen. El 
xou és un homenatge a l’increïble artista britànic 
fet des del cor, amb revisions dels clàssics més 
coneguts i d’altres que no ho són tant.

LILDAMI
Plaça de Campdenmàs

01.00 h

Lildami és el pseudònim de Damià Rodríguez, un 
cantant de rap i trap en català que destaca per 
un missatge eminentment positiu, allunyat de 
l’estereotip de drogues i violència al qual sovint 
s’associen aquests gèneres. A aquest coco creatiu 
li brollen lletres intel·ligents, punyents i iròniques, 
que sap acompanyar dels millors beats. A les 
Festes del Tura presentarà el seu últim disc, Flors 
mentre visqui, publicat aquest 2019. 

DJ KURBA
Firal

02.00 h

BALL DE L’HORA
Carrer Baix del Tura

02.00 h

La vint-i-novena edició del Ball de l’Hora canvia 
d’organitzador i el Faràndula Ràcing Team pren el 
relleu de la penya Weke Weke. Es recupera l’horari 
original, de manera que l’acte començarà un cop 
s’hagi donat per finalitzada la Turinada. La fórmula, 
però, serà semblant: fer tremolar el carrer del 
Tura durant una hora amb els èxits que han marcat 
una generació i alguna sorpresa més.
Ho organitza: Faràndula Ràcing Team

SHAZUNO & DOUX
Plaça de Campdenmàs

02.30 h

Shazuno és un cantant de rap olotí. Va treure la seva 
primera referència al 2013 i el 2016 va sortir el seu 
primer àlbum d’estudi, anomenat Texturas. Actualment 
va acompanyat del DJ i productor Doux Beats i Mikos 
a l’escenari, amb els quals presenta els seus últims 
treballs. El so que predomina és el rap, amb samplers 
clàssics, de jazz o soul, però també hi ha tota una 
gamma cromàtica de colors i textures, amb tocs 
electrònics, que ofereixen un directe amè, enèrgic i 
variat.
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CERCAVILA
PERKAL PERCUSSIÓ I BUFANT FORT STREET BAND
Del carrer Baix del Tura al Firal

03.00 h

Una vegada s’hagi acabat el Ball de l’Hora, 
començarà una cercavila per fer tornar tots els 
assistents cap al Firal, on tindrà lloc la Festa del 
Barret. Els encarregats de conduir-la seran la 
xaranga Bufant Fort Street Band i el grup Perkal 
Percussió, que a més oferirà una breu actuació a 
les escales de Sant Esteve.

NIT DE CLÀSSICS
DJS DE RÀDIO OLOT
Plaça Major

03.00 h

Joan Soler i Xavier Bravo han escollit la millor 
selecció dels clàssics ballables dels setanta, 
vuitanta, noranta i algunes de les millors peces 
del nou mil·leni. Música per tancar una de les nits 
més importants de les Festes del Tura a la plaça 
Major. I és que els clàssics sempre et porten els 
millors records perquè, com Ràdio Olot, connecten 
directament amb tu. Vine a gaudir-los amb 
nosaltres. Diumenge a les tres de la matinada.

HEKTOR MASS
Firal

03.00 h

Malgrat la seva joventut, Hektor Mass, nascut a 
Barcelona l’any 1993, fa anys que forma part de 
l’escena musical i ha punxat en els clubs més 
grans i populars de l’Estat, a més d’haver actuat 
nombroses vegades a l’estranger. Les seves 
sessions destaquen per una atractiva selecció de 
pistes, una connexió perfecta amb el públic i un 
xou ple d’energia que fa que cada actuació sigui 
memorable.
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DILLUNS 9 DE SETEMBRE

HAVANERES
L’EMPORDANET
Residència Montsacopa

17.00 h

Havaneres i cançons de taverna a càrrec del grup 
L’Empordanet, amb un repertori que reflecteix 
experiència i alhora renovació generacional. 
Tradició i innovació, rigor i festa, espontaneïtat i 
cura; tot, per arrodonir una trobada memorable.
Ho organitza: Afarem

Hi col·labora: Residència Montsacopa

CONCERT DE FESTA MAJOR
ORQUESTRA SELVATANA
Plaça Major

18.30 h

L’Orquestra Internacional Selvatana és la formació 
ideal que no pot faltar en una festa major. L’ànim 
de renovació constant de la formació cassanenca 
ha comportat la incorporació de joves intèrprets 
i cantants que, al costat de noms de prestigi que 
ja formen part de la història de la Selvatana, fan 
que la formació centenària segueixi assolint èxits 
en cada actuació. Dilluns a la tarda seran els 
encarregats d’oferir el concert de Festa Major.

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

PRESIDENT XAI
Firal

22.00 h

President Xai és una banda gironina que uneix ska, 
reggae, rock, soul i ritmes llatins amb l’objectiu 
de crear un directe enèrgic i dinàmic, amb un 
repertori de temes en català que giren al voltant 
d’històries i temes socials. Un ramat musical 
que va néixer l’estiu del 2017 i que aquest 2019 
presentarà el seu primer EP comercial. Actuaran 
a l’escenari del Firal en qualitat de guanyadors del 
concurs Intro de l’any 2018.

CONCERT DE COBLA
ORQUESTRA SELVATANA I COBLA CIUTAT DE GIRONA
Claustres del Carme

22.15 h

En cas de pluja, a l’Hospici

Concert de cobla amb les cobles Orquestra 
Selvatana, dirigida per Jesús Santaliestra, i la 
Cobla Ciutat de Girona, dirigida per Jesús Ventura. 
Presentarà l’acte Montse Ferrer.
Ho organitza: Flor de Fajol
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STEVE SMYTH & THE DIABLOS
Plaça de Campdenmàs

23.30 h

L’atemporalitat és una qualitat difícil de precisar, 
però per al cantant i compositor Steve Smyth 
és la principal virtut. Provinent de la costa sud 
d’Austràlia, una vida itinerant l’ha portat per 
tot el món, sense arrelar mai enlloc, i aquestes 
experiències es veuen reflectides en les seves 
cançons. El seu directe, viu i devastador, ens 
permetrà sentir la seva veu, amb textura de 
Louisiana, interpretant melodies contundents de 
rock i blues. 

NALI KARDAN
Passeig de la Muralla

23.30 h

Nali Kardan va néixer el 2018 gràcies a dos artistes 
que formaven part de l’Escola Municipal de Besalú 
i que ja havien compost algunes cançons pròpies. 
Amb l’arribada d’un bateria, el grup es consolida i 
crea nous temes. Finalment, l’entrada d’un teclat 
els ha aportat una nova base rítmica i una nova 
empenta creativa. 
Ho organitza: AOAPIX

MANELIC I PEPE
Plaça de les Monges

00.00 h

Ho organitza: Espai Cafè 6T7

BALL DE FESTA MAJOR
ORQUESTRA SELVATANA
Plaça Major

00.00 h

L’Orquestra Internacional Selvatana és la formació 
ideal que no pot faltar en una festa major. L’ànim 
de renovació constant de la formació cassanenca 
ha comportat la incorporació de joves intèrprets i 
cantants que, al costat de noms de prestigi que ja 
formen part de la història de la Selvatana, fan que 
la formació centenària segueixi assolint èxits en 
cada actuació. Aquest any, el ball de Festa Major 
anirà a càrrec seu, de manera que la festa està 
assegurada!
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BUHOS
Firal

00.00 h

La banda de Calafell és ja un dels grups festius 
referencials dels Països Catalans. El seu últim 
àlbum, La gran vida (2018), s’ha mantingut 
imbatible en els cims de les principals llistes d’èxit, 
amb temes com Volcans, Transmets energia o L’estiu 
és llibertat. Així, han esdevingut caps de cartell 
habituals en els festivals i festes més remarcables 
del país. A les Festes del Tura faran un dels últims 
concerts abans de tancar la gira i fer una aturada 
durant el 2020.

LES TIETES QUEQUES
Passeig de la Muralla

00.30 h

Les Tietes Queques ofereix un recorregut per la 
música dels anys vuitanta i noranta, des dels ritmes 
ska dels Specials fins al soul de James Brown, 
passant pel rock dur dels Ramones i el disco-
funky de la Raffaela Carrá o les balades de Queen. 
Vingudes de la Catalunya Central, tenen un directe 
divertit i amb sorpreses, on la música esdevindrà el 
transport cap a un temps immemorable.
Ho organitza: AOAPIX

DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA
Plaça de Campdenmàs

01.30 h

Rere aquest nom tan curiós, s’hi amaga un grup 
sevillà nascut tot just l’any passat per músics 
procedents d’altres bandes. Els Derby Motoreta’s 
Burrito Kachimba tenen el seu propi estil, que 
anomenen kinkidelia perquè fusiona l’estètica de 
les pel·lícules kinky dels vuitanta amb un punt 
de psicodèlia. Amb l’esperit del rock andalús de 
la dècada dels setanta i el folklore del flamenc, 
presentaran a Olot el seu primer àlbum, que porta 
el nom del grup, publicat aquest mateix 2019.

COVERPLAY
Firal

02.00 h

Coverplay és una banda de les comarques 
gironines que versiona amb un estil propi els 
millors temes de les últimes dècades. Els seus 
concerts són un homenatge als èxits immortals del 
funk, el rock, el reggae, el pop i la música disco, 
però també inclouen els hits més recents de la mà 
dels set components del grup, que en cada directe 
transmeten elegància, fidelitat i passió per la 
música.

DJ KURBA
Firal

04.00 h

Per tancar les Festes del Tura, almenys en l’horari 
més nocturn, el DJ olotí Kurba punxarà una 
selecció de la música més ballable, que servirà per 
acabar de la millor manera l’última nit a l’escenari 
del Firal.
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DISSABTE 7 DE SETEMBRE

WELCOME TO THE JUNGLE
Plaça d’Esteve Ferrer

12.00 h

En Mousy i la Linda tenen un i dos anys i fan 
un viatge a la selva. Durant uns trenta minuts 
explicaran al públic com són els animals que hi 
troben i quins sons hi senten, amb la col·laboració 
del públic més petit. L’activitat és en anglès i està 
dirigida a nens d’entre un i quatre anys.
Ho organitza: Kids & Us

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE

CERCAVILA INFANTIL
De l’Hospici al passeig de la Muralla

17.30 h

En cas de pluja, l’acte es farà a l’Hospici
Els més petits també participaran a la seva pròpia 
cercavila, amb sortida des de l’Hospici i que 
enguany arribarà fins al passeig de la Muralla. 
Tothom que ho vulgui en podrà formar part, amb 
disfresses de la faràndula olotina o vestit de 
qualsevol altra manera. També participarà a la 
cercavila el gegant Clam de la penya Almogàvers 
Garrotxins, que ballarà en finalitzar l’acte. 

Activitats familiars
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SOM SUPERHEROIS
POP PER XICS
Passeig de la Muralla

18.30 h

Pop per Xics presenta un espectacle musical que 
té la finalitat d’ensenyar als més petits valors i 
actituds d’una forma educativa i divertida. A Som 
superherois, els músics es trobaran un enigmàtic 
personatge que els acompanyarà en la recerca de 
superpoders en forma de valors. El personatge 
evolucionarà fins a convertir-se en un superheroi 
atípic, amb poders que són virtuts i qualitats que 
ell tenia amagades. Infants i familiars, amb attrezzo 
proporcionat per la banda, ajudaran els músics en 
aquesta tasca i es convertiran en estrelles del pop 
per un dia!
Hi col·labora: Kids & Us

DILLUNS 9 DE SETEMBRE

ECOXOC REFRESCANT
ACTIVA LA CULTURA & LA RESIDUAL
Plaça Major

10.00 h

Ecoxoc és una activitat ecològica, innovadora i 
original, dissenyada per divertir-se en família, des 

dels més petits fins als acompanyants més grans 
que hi vulguin participar. A dins d’uns artefactes 
semblants als autos de xoc, aconseguirem xocar 
amb la resta de participants i remullar-nos i 
refrescar-nos una mica. Això sí, els ecoxocs no 
utilitzen energia elèctrica: necessitarem la nostra 
pròpia força i habilitat per fer-los avançar.
Ho organitza: Rialles

JOCS GEGANTS DE FUSTA
LUDIESPAI
Plaça del Mig

10.00 h

Ludiespai presenta una proposta amb diversos 
jocs gegants de fusta. Són activitats que existeixen 
des de l’antiguitat i han arribat fins als nostres 
dies, però també altres de més modernes. Hi 
haurà disponibles més d’una trentena de jocs 
de gran format en què podrà participar tota la 
família utilitzant l’habilitat, la lògica, l’enginy i la 
creativitat, i descobrint una altra manera de jugar, 
allunyada de la tecnologia.
Ho organitza: Rialles

DIMARTS 10 DE SETEMBRE

FESTA DE L’AIGUA I L’ESCUMA
Firal

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
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DISSABTE 7 DE SETEMBRE

ANIMALS DE COMPANYIA
Teatre Principal d’Olot

20.00 h

Una colla d’amics es reuneixen per celebrar un 
sopar de benvinguda: una amiga del grup torna a 
casa després d’haver estat ingressada durant dos 
mesos per un trastorn psiquiàtric.

La festa sorpresa es complicarà quan un dels 
amics confessi un secret inesperat. Acabaran 
sortint els draps bruts de tots els personatges, que 
mostraran el pitjor de cadascú.

En un to de comèdia realista, l’obra posa en dubte 
el valor de l’amistat. És la constatació que la 
solitud i la necessitat d’afecte ens porta a tots a 
convertir-nos en animals de companyia. 

Una tragicomèdia sobre la hipocresia del concepte 
de l’autèntica amistat.

Venda anticipada d’entrades a www.olotcultura.cat, a la 
taquilla del Teatre Principal d’Olot i a Can Trincheria.
Ho organitza: Institut de Cultura d’Olot

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE

ESCARGOTS
Teatre Principal d’Olot

17.00 h, 19.00 h i 21.00 h

Diferents racons del Teatre transformats en 
l’hàbitat d’aquests cargols pallassos que tenen 
temps per a tot, però sobretot per a riure, 
improvisar i gaudir dels petits detalls. A poc a poc 
ens endinsarem en un món absurd i surrealista, 
on el cargol ens acompanyarà durant el recorregut 
amb la finalitat de viure una experiència divertida 
que recordarem amb un somriure.

Per cert: tots els animals que surten a l’espectacle 
són pura ficció... menys dos.

Venda anticipada d’entrades a www.olotcultura.cat, a la 
taquilla del Teatre Principal d’Olot i a Can Trincheria.
Ho organitza: Institut de Cultura d’Olot

Teatre
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DISSABTE 7 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. Hi haurà premis per 
a tots els participants i l’entrega es farà a les 13 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. Podeu consultar 
les bases al web de Festes del Tura.
Ho organitza: Foment de la Pesca Esportiva d’Olot

XI CURSA D’ORIENTACIÓ ORIENTURA
Pavelló Municipal d’Esports

10.00 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 Pavelló 
Municipal d’Esports i la cursa transcorrerà per 
les zones properes, com el Parc Nou i l’Eixample 
Malagrida. La prova serà de modalitat esprint i hi 
haurà quatre circuits de dificultat i llargada diversa. 
Enguany també serà puntuable per a la Lliga Nord 
de Curses d’Orientació. En acabar la cursa hi haurà 
avituallament per a tothom! 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

XIII TORNEIG DE RUGBY XV CIUTAT D’OLOT
Parc Atlètic Tossols

16.00 h

El Garrotxa Rugby Club organitza la tretzena edició 
del seu torneig amistós de Festes del Tura. El camp 
annex a les pistes d’atletisme serà la seu dels 
primers partits dels garrotxins, que aprofitaran 
el torneig per preparar la nova temporada, que 
començarà a finals de setembre.
Ho organitza: Garrotxa Rugby Club

Hi col·labora: IMELLO

Esports i competicions
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5è CAMPIONAT POPULAR D’ESCACS FESTES DEL 
TURA
Local del Club Escacs Olot i Firal

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, 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 6 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 6 de setembre. Si algú es vol 
apuntar el mateix dia, pot fer-ho fins a mitja hora 
abans de l’inici.
Ho organitza: Club Escacs Olot

14è CAMPIONAT DE TRUC DE QUATRE
Carrer Bellaire

16.00 h

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.
La inscripció costarà cinc euros per persona.
Ho organitzen: Orfeó Popular Olotí i Els Amics 
Olotins del Truc

PARTIT DE FUTBOL DE SEGONA B
UE OLOT-LLEIDA ESPORTIU
Estadi Municipal d’Olot

18.00 h

Partit corresponent a la tercera jornada del grup 
tercer de 2a B.

FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC
Pavelló Municipal d’Esports

19.00 h

Les flamants subcampiones del món i la resta de 
patinadors del CPA Olot exhibiran la seva qualitat, 
aquest any en una sessió única d’espectacle i 
destresa artística. 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 8 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 i l’entrega es farà a les 13 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. Podeu consultar 
les bases al web de Festes del Tura.
Ho organitza: Foment de la Pesca Esportiva d’Olot
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SIMULTÀNIES D’ESCACS
Firal

17.00 h

En cas de pluja, al local del Club Escacs Olot
Partides simultànies d’escacs a càrrec del 
mestre cubà Luis Antonio Terry i Abel Lázaro. La 
participació és gratuïta i oberta a tothom.
Ho organitza: Club Escacs Olot

VI CAMPIONAT MUNDIAL DE PEDRA, PAPER, 
TISORA
Plaça del Mig

17.00 h 

En cas de pluja, sota les voltes de la mateixa plaça del Mig
Amb aquest tradicional joc de mans els participants 
demostraran la seva habilitat, en equips de tres 
persones. Caldrà apuntar-se a partir de les quatre 
a la mateixa plaça del Mig. 
Ho organitza: Els Murruts

5è CAMPIONAT DEL MÓN DE TRUC DE SIS
Carrer Bellaire

18.00 h

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.
La inscripció costarà cinc euros per persona.
Ho organitzen: Orfeó Popular Olotí i Els Amics 
Olotins del Truc

XXI CAMPIONAT DEL MÓN DE LLANÇAMENT DE 
PINYOL D’OLIVA
Plaça d’Esteve Ferrer

18.00 h

L’objectiu de la competició és llançar un pinyol 
d’oliva, amb la boca, com més lluny millor. Podria 
semblar senzill, però no sempre ho és. Cal 
preparació, una bona tècnica i, sobretot, haver 
menjat moltes olives amb pinyol... o no. Us hi 
atreviu?
Ho organitza: AOAPIX

DILLUNS 9 DE SETEMBRE

3×3 PER LA IGUALTAT
Plaça de Campdenmàs

16.00 h

Torneig de bàsquet en format 3×3. Fes un equip 
mixt i contribueix a la lluita per la igualtat 
esportiva! Les inscripcions es faran via internet 
en un enllaç a la web de Festes del Tura i al 
compte d’Instagram @Joventolot. Les places estan 
limitades a 16 equips, en dues categories segons 
l’edat. El preu de les inscripcions serà de 5 euros 
per equip, i els beneficis es destinaran a la caixa 
de resistència per als presos polítics. Hi haurà 
obsequis per a tots els participants i un premi per a 
l’equip guanyador de cada categoria.
Ho organitza: Jovent Republicà d’Olot
Hi col·labora: Juguem Totes
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DIVENDRES 6 DE SETEMBRE

PREGÓ
Balcó de l’Ajuntament

21.00 h

Pregó a càrrec de Joan Soler Ribas.

DISSABTE 7 DE SETEMBRE

‘MASTERCLASS’ DE KANGOO POWER
Plaça Major

12.00 h

El Kangoo Power és una modalitat d’exercici que 
utilitza unes botes de rebot per saltar i ballar al 
ritme de la música. En la masterclass hi podrà 
participar tothom qui en tingui unes, però també 
n’hi haurà a disposició del públic que s’animi a 
provar-ho.
Ho organitza: Ani TotFitness

BALL ‘COUNTRY’
Plaça Major

18.00 h

S’ensenyaran balls fàcils que tothom pugui ballar i 
es farà algun ball d’exhibició.
Ho organitza: Country Qui Pugui

‘ENCIERRU’ DE MARRANS
Davant de l’església de Sant Esteve

20.00 h

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 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

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE

MISSA
Santuari del Tura

8.00 h

Missa per als malalts (serà retransmesa per Ràdio 
Olot), per a les parròquies de Sant Roc i Sant Pere 
Màrtir, i per a la Societat del Centre Catòlic.
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, nans, cavallets i Cap 
de Lligamosques, amb la cobla La Principal d’Olot 
i la participació dels pabordes del Tura, fins a la 

A més a més
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plaça Major. Una vegada acabada la processó, els 
gegants, nans i cavallets es dirigiran en cercavila 
fins a la plaça Major per iniciar el ball.
Ho organitza: Pabordes del Tura

MISSA
Santuari del Tura

12.30 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

19.00 h

Rosari i missa per a les parròquies de Sant 
Cristòfor les Fonts i Santa Maria de Batet.
Ho organitza: Pabordes del Tura

FESTA HOLI
Passeig de la Muralla

20.00 h

La festa Holi és una festa de color i música originària 
del Panjab que ara té molta popularitat. És una festa 
pensada per a tots els públics, i es podran adquirir 
paperines de colors al preu de 2 euros. Es recomana 
vestir de blanc i portar ulleres de sol per protegir els 
ulls.

TURINADA
De la plaça del Carme a la plaça d’Esteve Ferrer

00.00 h

La Turinada començarà a la plaça del Carme i 
arribarà fins a l’escenari del Firal. Amb l’actuació 

de les bandes Bloc Quilombo, Tomborian’s, 
Trenkabaketes del Pont, ZeBrass Marching 
Band, Tocabemolls i Bufant Fort Street Band, els 
participants acabaran ruixats per aigua, amb la 
complicitat dels veïns. A més, abans de finalitzar 
el recorregut, davant de l’església de Sant Esteve, 
tindrà lloc una espectacular batalla de bandes 
entre els diversos grups que acompanyen l’acte. 
Ho organitza: Els Murruts

TANCADA D’ÀNECS
Del Firal a la plaça de Campdenmàs

04.45 h

A quarts de cinc de la matinada ja comença a ser 
hora que anem tots a dormir per donar pas al nou 
dia que ens espera. Abans, però, anirem tots junts, 
acompanyats de la xaranga Bufant Fort Street 
Band, cap a la plaça de Campdenmàs, on farem 
una parada per fer els últims balls de la nit.

DILLUNS 9 DE SETEMBRE

‘ENCIERRU’ DE MARRANS
Davant de l’església de Sant Esteve

20.00 h

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 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

Onzena edició del concurs de paelles, que cada any 
reuneix centenars de participants al 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. Després del 
concert de Nali Kardan, s’entregaran els premis 
del concurs. Finalment, hi haurà ball a càrrec 
del grup Les Tietes Queques. 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

A MÉS A MÉS

CONCURS ‘TROBA ELS CINC CAVALLETS’
Durant les festes, els Murruts ofereixen un concurs 
per guanyar un magnífic viatge de cap de setmana 
per a dues persones. Cada dia es penjarà un 
cavallet en un emplaçament diferent del centre 
de la ciutat. Per participar en el concurs, cal que 
els trobeu tots cinc, us feu un selfie amb cadascun 
d’ells i els envieu a través d’Instagram al compte 
@elsmurruts. Una vegada acabades les festes, es 
farà el sorteig entre tots els encertants. 
Ho organitza: Els Murruts
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BALLS DE LA FARÀNDULA 
– PÀRQUING DE COTXETS 
INFANTILS
En els balls dels gegants, nans i 
cavallets del diumenge 8 i el dimarts 
10 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
Igual que l’any passat, es posen a disposició de les famílies 
les polseres identificatives. Els voluntaris de Protecció Civil 
d’Olot en repartiran a la plaça de l’Àngel i al Firal durant la 
cercavila d’inici de Festes. També en podreu trobar a Can 
Trincheria a partir del dilluns 2 de setembre.

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 a l’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 7): Se celebrarà des de la plaça de 
Campdenmàs fins a la plaça de braus. A partir de les 4 
de la tarda es tallarà el trànsit en tot el seu recorregut.
• Batalla de les Flors (dissabte 7): Se celebrarà a la 
plaça de Josep Clarà. A partir de les 4 de la tarda 
també es tancarà el trànsit al carrer de Mateu Closells.

• Turinada (diumenge 8): Es tallarà el trànsit a 
partir les 23.30 h i fins a les 2.00 h, als carrers Pare 
Antoni Soler, la ronda Sant Bernat i el carrer Sant 
Bernat.
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 13.30 h del divendres dia 6 
i fins al dimecres dia 11 a les 6 h del matí. 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 
divendres 6 fins al dimarts 10).
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.

PUNT SANITARI AVANÇAT
Durant les nits de Festes del Tura, a partir del vespre i fins 
a l’acabament dels concerts, hi haurà instal·lat un punt 
sanitari avançat a La Carbonera, amb entrada per la plaça 
U d’Octubre (senyalitzat amb una creu vermella al plànol). 
El servei estarà gestionat pel personal mèdic de l’Hospital 
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i, en cas d’emergència 
sanitària, us hi podeu dirigir per rebre les primer atencions. 
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Punt Lila a les 
Festes del Tura

#aTuralesviolencies

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. 
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