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VIU LES FESTES DEL TURA

LA BATALLA DE LES FLORS
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Programa La Batalla de les Flors 10 de setembre 2022

Carrosses participants (Ordre de sortida)

A partir de les 19h

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

PERKAL PERCUSSIÓ
Street concert, batucada itinerant

S’TOKATS
Penya d’animació

PENYA CARNAVALESCA MARRINXOS I 
ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS

Marrinxos Descontrollats

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL CARNAVAL 
MAR I MUNTANYA

Anem a Marina

PENYA BLAUGRANA 
ALMOGÀVERS 
GARROTXINS

Gaudim de la festa

LA CARNAVALESCA D’OLOT I 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Ekgonoi Olímpu 
(Descendents de l’Olimp)

PENYA CARNAVALESCA 
ELS TITOTS

Cactaceae=Cactus

A les 20h

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

Organitza: Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot        Col·labora: Ajuntament d’Olot
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La Batalla de les 
Flors segueix 
donant guerra

Torna a la programació de les 
Festes del Tura un dels actes més 
emblemàtics, històrics i multitudi-
naris

L’alcalde d’Olot, Pep Berga, ho ha 
destacat enguany per sobre de 
moltes coses: després de dos anys 
de pandèmia pel coronavirus, el 
programa de Festes del Tura ha 
mantingut els seus actes més em-
blemàtics. La Batalla de les Flors 
s’hi compta entre aquests, sense 
cap mena de dubte. És un acte 
emblemàtic i històric, de cultura 
popular lligat al paper, que li ha 
sabut guanyar la partida al temps. 
Conegut originàriament com a 
Cos Iris, al llarg dels anys s’ha 
transformat i reconvertit d’acord 
amb les èpoques i les tendències 
per continuar sent una de les ac-
tivitats més intergeneracionals de 
la qual gaudeixen grans i petits, 
entre la desfilada de carrosses de 
paper i la batalla de confeti. En el 
cas de la Batalla de les Flors, el 
mèrit de mantenir-se al progra-
ma és doble o fins i tot triple, si 
comptem els tres anys que s’ha 
quedat ‘in albis’ per culpa de les 
restriccions una activitat que no 
es fa d’un dia per l’altre, sinó que 
necessita la perseverança de les 
colles, penyes i els seus membres, 
per treballar col·locant les flors de 
paper durant els mesos d’estiu.

El president del CIT d’Olot, enti-
tat organitzadora, emfatitza la 
diligència dels participants que 
s’han inscrit enguany, després de 
dues edicions sense conservar la 
rutina. “Era un objectiu, com els 
altres actes que al llarg de l’any 
hem pogut reprendre”, diu Josep 
Andrés. “Aquest acte concreta-
ment, per la història que té era 

VIU LES FESTES DEL TURA

LA BATALLA DE LES FLORS

Primer Premi 

LA SANTJOANENCA

HORSEBALL

Segon Premi

ASSOCIACIÓ CULTURAL 

I SARDANISTA FLOR DE FAJOL

EL TEMPLE DE FOC

Tercer Premi

LA JOVE ASSOC. CULTURAL 

I SARDANISTA FLOR DE FAJOL

FAR WEST

Quart Premi A

LA CARNAVALESCA D’OLOT I 

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

NI BLANC NI NEGRE

Quart Premi B

PENYA BLAUGRANA 

ALMOGÀVERS GARROTXINS

TIREM PERQUÈ ENS TOCA

Premiats 2019
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VIU LES FESTES DEL TURA

LA BATALLA DE LES FLORS

Moltes Gràcies

Comissió de Festes

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

molt especial, tot i que també 
som conscients de la dificultat de 
tirar-lo endavant. Les coses han 
canviat. Abans, una de les poques 
maneres de trobar-se era fer la 
carrossa durant l’estiu. En canvi, 
ara tots sabem que les paraules 
vacances i viatge han pres molta 
importància. A més, si afegim un 
temps de calor com el d’aquest 
any, tancar-se en una nau a fer la 
carrossa, realment comporta di-
ficultat. Però bé, el cas és que es 
tirarà endavant, no serà el nom-
bre de participants que nosaltres 
haguéssim volgut, però es tracta-
va de salvar-ho, i se salvarà amb 
dignitat, perquè he de remarcar, 
després de veure molts dels tre-
balls, les idees diverses i innova-
dores que s’hi ha representat. Tot 
això, al final ho hem de destacar 
en positiu. S’ha recuperat i espe-
rem que l’any vinent sigui millor”.

Així doncs, per a aquesta edició 
s’han animat a lluir carrossa els 
S’Tockats, els Marrinxos i Allibe-
rem-nos, els Almogàvers, la Car-
navalesca i els Titots, a més de la 

jove Associació d’Amics del Car-
naval Mar i Muntanya, que han 
agafat el repte amb moltíssima 
il·lusió. La vicepresidenta del CIT 
d’Olot, Adela Moya, ha anunciat 
una novetat que també se su-
marà a la festa: “Aquest any obre 
la desfilada una companyia de 
percussió anomenada Perkal, que 
ve de Girona. Fa uns anys ens vam 
fer acompanyar d’una manera si-
milar i ens va agradar, va ser un 
acompanyament a les carrosses 
que porta animació i vam pensar 
que era encertat. Porten molta di-
versió i ens dona un plus”.

La concentració de carrosses serà 
a les 7 de la tarda al carrer Closells 
per tothom que vulgui veure’n els 
detalls amb calma. La desfilada 
començarà a les 8 al voltant de 
la Plaça Clarà i a la tercera volta 
començarà la batalla de confeti. 
En cas d’amenaça de pluja, l’acte 
s’ajornaria al dia que més convin-
gués després de parlar-ho amb la 
Comissió de festes. En aquest cas, 
la nova jornada s’anunciaria a tra-
vés dels canals de difusió oficials.
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