
Núm. 21 gratuït

el Carnaval a la Garrotxa

El Carnaval d’Olot arriba a la 33a edició i enceta 
el calendari de celebracions d’una festivitat 
plenament arrelada a la Garrotxa, amb carnes-
toltes que s’encavalquen amb la quaresma en 
diferents pobles i durant diverses setmanes. 
Enguany els mitjans de proximitat també estan 
de celebració: Olot Televisió compleix 25 anys 
d’història, un quart de segle de retransmis-
sions d’actes de carnaval a la comarca.

VIU la Garrotxa és el gratuït de referència per 
no perdre’t cap detall de la rauxa del Carnaval, 
sigui allà on sigui i duri el que duri.
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33 ANYS DEL CARNAVAL D’OLOT 
I 25 DE RETRANSMISSIONS TELEVISIVES
El temps passa volant, sembla que va ser ahir quan el 
Centre d’Iniciatives Turístiques va fer entrar la clau per la 
cabota i va portar per primera vegada una gran rua de 
carnestoltes als carrers d’Olot. L’anomenat Carnaval del 
Foc va estendre’s com la pólvora i va encomanar la rau-
xa i l’aroma de salnitre dels carnavals costaners a una 
comarca d’interior com la nostra. La resta ja és història, 
ara tothom sap que són les colles de la Garrotxa les que 
triomfen a la Costa Brava i no a la inversa, i que no són 
pocs els pobles de la comarca que cada any se sumen a la 
festa. Com si d’una conga es tractés, a la gran Rua d’Olot 
li segueixen en el temps les de Sant Joan les Fonts, Cas-
tellfollit de la Roca i un llarg etcètera de carnestoltes in-
fantils i familiars a tot arreu. Actualment les celebracions 
a la Garrotxa se surten del temps estricte marcat per al 
carnaval, s’encavalquen amb l’inici de la quaresma i van 
molt més enllà. Es dona cas que a Tortellà se celebra la 
fira preparatòria de la Pasqua abans que els actes propis 
del Carnestoltes. No cal dir que tota la informació dels 
carnavals a la comarca la tornareu a trobar al número del 
VIU que teniu a les vostres mans.

Com sigui que per carnaval tot pecat i blasfèmia són per-
mesos, podem dir que el carnestoltes de la capital de la 
Garrotxa ha arribat a l’edat de Crist, i com el fill de Déu 
també ha viscut el seu propi calvari; dos anys de pandè-
mia que no han permès a les colles preparar degudament 
ni les carrosses ni tampoc les comparses. Però al tercer 
any, el Carnestoltes ha ressuscitat, i en aquesta edició ja 
tornen a participar-hi les colles garrotxines i de més enllà. 
A la Gran Rua hi tornaran a ser les comparses i carrosses 
de Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Palamós, i entre el 
jurat hi seran artistes i experts provinents d’Osona o fins 
i tot de Montcada i Reixac.

Des del 1998, a més, que el color del Carnaval d’Olot s’am-
plifica anualment a través del senyal d’Olot Televisió, que 
enguany ha complert un quart de segle. El canal de televi-
sió germà de la revista VIU la Garrotxa està de celebració 
i estrena per aquestes dates una programació especial 
que recordarà alguns dels moments més divertits i en-
tranyables de la seva història. Començarà per recordar el 
Carnaval del 98, el que es va batejar com a Rural, el que 
va coincidir amb el naixement de la nova Televisió de la 
Garrotxa, aquell que va coronar Antoni Huertas Cos ‘Za-
ppa’ com a Rei Carnestoltes, un carnestoltes surrealista i 
dalinià, com Déu mana.
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El Carnaval d’Olot no només 
es viu una jornada sinó diver-
ses setmanes, amb activitats 
prèvies com les visites a esco-
les i centres residencials per a 
la gent gran. Aquestes visites, 
concretament, van ser idea-
des el 2010 per la Reina del 
Carnaval d’aquell any, Adela 
Moya, juntament amb el Rei 
Carnestoltes, Pepi Danés. 13 
anys després, Moya viu una 
nova primera vegada com a 
coordinadora del Carnaval 
d’Olot, en qualitat de presi-
denta del Centre d’Iniciatives 
Turístiques, organitzador de 
l’esdeveniment.

Encapçales l’organització 
del Carnaval d’Olot com a 
presidenta del CIT. Ho fas 
amb ganes?

La veritat és que no hi ha mi-
llor manera d’estrenar la pre-
sidència del CIT. És un dels 
actes més especials de l’any i 
aquest 2023 hi ha molta il·lu-
sió entre les colles. En els dies 
previs ja he notat aquest entu-
siasme de tothom i això convi-
da que des de la organització 

fem tot el possible. Aquest any 
hi ha moltes ganes per part de 
tothom.

Quantes colles participaran 
a la Gran Rua del Carnaval 
2023?
En aquesta edició participaran 
unes 25 colles. És un número 
alt respecte a altres edicions. 
Ja no vull ni parlar de pandè-
mia, perquè crec que ja l’hem 
d’oblidar pel que fa a actes com 
aquest. Unes 15 colles seran de 
la comarca i les deu restants, 
arribades de punts de la resta 
de la demarcació de Girona, 
com l’Alt o el Baix Empordà.

Aquest any, el Rei i la Reina 
de Carnaval són de Els Ma-
cus de les Preses. Com es fa 
l’elecció?

Ho demanen les mateixes 
colles. Els Macus ho van de-
manar amb antelació perquè 
aquest 2023 celebren el 10è 
aniversari. Sempre es demana 
amb molt de temps per tal de 
tenir-ho pactat abans de donar 
a conèixer l’edició del Carnaval 
al públic en general. 

Els Reis del Carnaval, a ban-
da de participar a la Gran 
Rua del dissabte 25, fan al-
tres actes?

Doncs sí, i ho vull destacar. 
Les seves visites a escoles o a 
la gent gran que es troba en 
residències crec que són un 
tret diferencial que té el nos-
tre Carnaval respecte a d’al-
tres. És un element únic i molt 
especial.

Adela Moya s’estrena en la coordinació 
d’actes multitudinaris amb el Carnaval d’Olot, 
un esdeveniment pel qual sent predilecció

El CIT d’Olot té nova presidenta
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Crt.  Les Tries 109, 17800 Olot (Girona)

Estàs cansat de gestionar la teva empresa de manera 
manual i desorganitzada? Vols tenir un control complet 
sobre les teves finances, inventari i equip de treball? 
Tenim la solució perfecta per tu!

Et presentem ADSGest, amb una interfície intuïtiva i 
fàcil d'usar, podràs portar un registre precís de les 
teves finances, gestionar el teu inventari i supervisar el 
teu equip de treball amb només uns clics.
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GESTIÓ DE
LA TEVA EMPRESA

EL CARTELL

DEL 

CARNAVAL 

D'OLOT

2023
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L’artista rere el cartell
JÈSSICA OLIVERAS DEMOSTRA AMB EL CARTELL 
DEL CARNAVAL D’OLOT 2023 QUE ES POT SER 
REALISTA I OPTIMISTA AL MATEIX TEMPS

L’autora del cartell del Carnaval d’Olot 2023 és la san-
tjoanenca Jèssica Oliveras. En el cartell, que està pin-
tat a l’oli, s’hi pot veure una noia mirant al cel amb un 
fons abstracte. Amb aquesta peça l’autora volia captar 
l'essència del carnaval olotí. Està compost per colors 
vius que simbolitzen festa i alegria. 

Oliveras explica que per dissenyar el cartell no ha hagut 
de desviar-se de la seva línia creativa; aquest és l’estil 
que predomina en el seu portafolis. Igual que en els 
seus quadres, la protagonista del cartell és algú molt 
proper per a l’autora, es tracta de la seva germana. Oli-
veras afirma que sempre s’inspira en la gent que en al-
gun moment de la seva vida l’ha marcat.

El traç de Jèssica Oliveras
L’artista garrotxina va començar a pintar des de ben 
petita. El seu pare és Josep Oliveras, reconegut pintor 
arreu del món, a més d’editor. Ella és llevadora de pro-
fessió, però la seva passió ha estat sempre la pintura. 
En acabar els estudis, va anar a viure a Anglaterra, on 
va decidir dedicar-se plenament a l’art. Tot i això, la fei-

na de llevadora sempre l’acompanya i està clarament 
reflectida en la seva obra artística. Segons ella, ha unit 
dues professions en una. 

Actualment, un altre cop instal·lada a Olot, està treba-
llant en una nova sèrie que ha anomenat ‘Identitat’. 
Després de viure vuit anys a Londres, ha tornat a casa. 
Explica que aquest ha estat un procés complicat. Segons 
ella, haver de tornar a construir tota la vida que tenia 
a Anglaterra ha estat més difícil del que esperava. Tot 
i això, mentre presentava el cartell del Carnaval d’en-
guany, afirmava que la ciutat l’ha acollit amb els braços 
oberts. Ara, es troba en un punt de la seva vida en el 
qual intenta reconnectar-se amb les seves arrels. 
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A què et dediques durant el dia?
Soc psicòloga i logopeda infantil i 
treballo al centre CDIAP d’Integra a 
Olot.

Quina és la teva relació amb el 
carnaval?
Des de ben petita que m’ha agradat 
disfressar-me i la família sempre 
m’havia portat als carnavals infan-
tils. Sempre havia viscut el carna-
val, però mai dins d’una colla. Veia 
la rua i pensava que viure-ho des 
de dins hauria de ser molt espec-
tacular, i realment ha acabat sent 
així. El 2013, jo era una dels mem-
bres de la Comissió de Festes de les 
Preses i vam decidir embarcar-nos 
en l’aventura d'Els Macus de les 
Preses. Feia temps que ho pensà-
vem, i un dia en una reunió vam 
plantejar-ho. Dues o tres persones 
s’hi van ben animar i a partir d’aquí 
vam començar a enganxar la gent. 
Crec que el primer any ja érem 80. 
Va ser fàcil perquè la gent es va 
anar engrescant i cada any érem 
més.

Quina és la teva responsabilitat 
dins la colla?
Juntament amb la Mireia Molas, m’en-
carrego de la coreografia. És difícil 
perquè solem ser uns cent, hi ha ha-
gut anys que més, i organitzar-los a 
tots, grans i petits, per ballar en línia 
recta, és complicat.

Com et van proposar ser la Reina 
del Carnaval?
En el meu cas, va ser una mica una 
emboscada (Riu)! Vam anar un dia a 
reunió, que em van dir que era de car-
naval, i quan vaig arribar allà tothom 
ho sabia menys jo. Al principi vaig dir 
que m’ho deixessin pensar, però es-
tava molt il·lusionada. Un dia li vaig 
confessar a en Lluís que diria que sí i 
em va respondre que no havia tingut 
dubte. Ara estem molt contents.

Et sents preparada per a les moltes 
vegades que t’hauràs de posar la 
disfressa?
A la feina treballo habitualment amb 
nens i tinc moltes granes de visitar les 
escoles. També tinc l’àvia en una resi-

Reina del Ball
Senyora de la Gala
Emperadriu de les Muntanyes i les Rutes
Princesa de les Paraules

Gemma Masó, la Reina del Carnaval

dència i estic contenta de poder-hi 
anar pel carnaval. A mesura que ens 
hem anat trobant i hem anat tenint 
reunions, la veritat que cada cop en 
tinc més ganes. A la feina, ho han en-
tès molt bé per donar-nos dies lliu-
res.
Quina disfressa has escollit?
Jo no tenia tanta idea com en Lluís, 
tot i que sabia què volia i què no vo-
lia. M’havia agradat molt el vestit de 
la Reina del Carnaval de les Tremen-
des, la Yasmina Cívico, i volia un estil 
així, llarg però més d’època.

Heu rebut consells dels anteriors 
Rei i Reina del Carnaval?
Sí, i no només ells. L’altre dia, en una 
trobada que vam tenir, els anteriors 
reis ens han donat molts consells. 
Ens han dit que a les escoles ens ho 
passarem genial, i que ho visquem 
molt, perquè un cop hi ets, tot passa 
volant.

Ho faràs?
I tant, per la colla i perquè ens han 
donat l’oportunitat.

Els Reis del Carnaval 2023 
són molt “Macus”
LA COLLA DE LES PRESES ES CORONA PEL CARNAVAL D’OLOT 
AMB MOTIU DEL SEU DESÈ ANIVERSARI



VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA

EL REI I LA REINA DEL CARNAVAL

Carnaval 202315 V

A què et dediques durant el dia?
Soc fuster.

Quina és la teva relació amb el car-
naval?
Una mica la de tothom, de petit parti-
cipava en el Carnaval Infantil i de més 
gran vaig estar durant dos anys amb 
la Carnavalesca d’Olot i Castellfollit 
de la Roca. M’atreia tot el relacionat 
amb la construcció de la carrossa. Per 
coses de la vida, vaig emprendre un 
altre camí i m’ho vaig deixar durant 
molts anys. Després, en casar-me i 
anar a viure a les Preses, vaig incor-
porar-me a la colla d'Els Macus. Si 
no ho vaig fer des del primer any va 
ser perquè no em vaig assabentar 
fins que no els vaig veure desfilar per 
primera vegada, si no ja m’hi hagués 
apuntat abans.

Quina és la teva responsabilitat 
dins la colla d'Els Macus?
Vaig començar implicant-me en la 
carrossa, i arran d’això en Macu em 
va estirar cap a la Comissió de Festes 
i d’allà, a altres entitats.

Com et van proposar ser el Rei del 
Carnaval?
Jo donava per suposat que si algú de 

Rei dels Malabars
Geni de l’Ordre
Senyor de l’Art
Príncep de la Gresca

Lluís Danés, el Rei del Carnaval

Fa anys que Els Macus, capitanejats per Jordi Nogué, en “Macu” de les Pre-
ses, han sabut fer-se un lloc al carnaval d’Olot, però mai no havien tingut 
l’oportunitat d’ocupar els trons. Aquest any sí, una dècada d’història és 
motiu suficient per ostentar el reialme i fer-la grossa. Per fer-ho, han deci-
dit coronar dos dels màxims responsables de la comparsa i de la carrossa, 
d’entre els molts joves que integren la colla carnavalesca. Gemma Masó i 
Lluís Danés porten el ritme a les venes i l’encomanen allà on van.

la colla havia de ser el Rei del Carna-
val, aquest era en Macu, primerament 
com a cap de colla i segonament com 
a figura visible del poble fins i tot. 
Però ell va dir que no i que no, que 
volia que ho fos jo i que ja estava 
decidit, o sigui que no vaig tenir gai-
res opcions. Entenc que potser s’han 
decidit per les cares més visibles, les 
d’alguns dels màxims responsables 
de comparsa i de carrossa. Creiem 
que dins d'Els Macus tothom mereix 
el títol, però bé, es va decidir així.

Et sents preparat per a les moltes 
vegades que t’hauràs de posar la 
disfressa?
Esperava que hi hauria feina però, 
sincerament, no tanta! (Riu). Quan 
vaig veure aquell llamp de llista... Bé, 
en les visites a les escoles no tindrem 
massa problema, a la mainada de se-
guida l’engresques. A la feina ho han 
entès molt bé, inclús han col·laborat 
econòmicament amb la colla. No es 
pot demanar res més!

Quina disfressa has escollit?
Ens l’ha fet en Carles Solé, com no 
podia ser menys. És una disfressa, 
d’acord amb la temàtica de la colla, 
del 1800, molt espectacular en els 

dos casos. D’en Carles no esperàvem 
menys, vam anar a assegurar el tir, si 
vols lluir saps on has d’anar. Va ser la 
meva nena qui em va ensenyar una 
foto i va dir-me “hauries d’anar així”. 
Jo, com a bon pare, li vaig fer cas. Soc 
una espècie de follet irlandès, amb la 
seva gavardina amb cua però en una 
versió desmesurada. El coll de la ca-
misa ens depassa el cap a tots dos, 
amb plomes, i jo porto barret de copa 
amb una corona. Els ornaments van 
incorporats a la jaqueta, i ens els po-
dem treure, segons el que demana 
l’ocasió.

Heu rebut consells dels anteriors 
Rei i Reina del Carnaval?
Sí, en Manu i la Manoli ens han asses-
sorat molt bé. Ens han aconsellat que 
ens preparéssim per a les preguntes 
de la mainada! I que ho gaudim al 
màxim, perquè quan ens n’adonem 
ja s’haurà acabat. Els farem cas, per-
què si algú té l’experiència són ells, 
i ho gaudirem al màxim. Sempre 
ho hem fet, però aquest any més, 
aquest carnaval marcarà en el curs 
de la vida, pels 10 anys de la colla i 
per tot. És important i la colla ens ho 
ha recordat: no som els reis d'Els Ma-
cus, som els Reis del Carnaval d’Olot.
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El Rei i la Reina de Carnaval visiten una vintena 
d’escoles i residències abans de la Gran Rua

El Rei i la Reina de Carnaval d’Olot no estan enfeinats 
només el dia central de la festa, sinó també unes set-
manes abans. De fet, aquests dies es troben visitant al-
guns col·lectius de la comarca, com ara els usuaris de les 
residències de gent gran o els alumnes de les escoles, 
portant la rauxa i la disbauxa que esperen. Segons la pre-
sidenta del Centre d’Iniciatives Turístiques, Adela Moya, 
aquest és “un dels actes més macos i entranyables que 
organitza l’entitat”. 

La demanda de les escoles i residències perquè els visi-
tin els Reis de Carnaval no ha fet més que incrementar 
durant els darrers anys. La iniciativa va sorgir l’any 2010 
durant el regnat d’Adela Moya i Pepi Danés. “No s’havia 
fet mai i vam pensar que ja que anàvem vestits podíem 
visitar les escoles. Ens va agradar molt l’experiència i to-
thom ens va rebre amb els braços oberts”, explica. En-
guany, però, les escoles i residències s’estan trobant amb 
una particularitat, i és que les visites del Rei i Reina van 
acompanyades d’una desena de reis i reines més d’anys 
anteriors. 

“Una cosa és la disbauxa i anar-ho a passar bé al carrer, 
però l’altra vessant més tendra de poder portar el Carna-
val als infants i residències no té preu”, afegeix. La visita 
no dura gaire més de mitja hora i es prepara amb molta 
antelació. Abans de les vacances de Nadal ja es comença 

SEGONS LA PRESIDENTA DEL CIT, ADELA MOYA, AQUEST ÉS “UN DELS ACTES MÉS MACOS I ENTRANYABLES 
QUE ES FAN DURANT EL CARNAVAL”

a posar fil a l’agulla, planificar un calendari i començar a 
repartir totes les visites. A través de la iniciativa, la ciutat 
s’ha convertit en una de les primeres a impulsar aques-
ta mena de propostes dins el Carnaval. Se’n fan visites a 
pràcticament tots i cadascun dels centres de primària de 
la capital de la Garrotxa.

Enguany, les visites han obert les fronteres d’Olot i també 
s’han establert a centres de les Preses i la Vall d’en Bas. 
“Per als nens i nenes és com si fos un Rei de l’Orient. Els 
desperta molta admiració i els encanten els vestits i les 
sabates. Les festes que s’organitzen són molt divertides i 
ells també fan un treball pedagògic sobre això”, diu. 

Els centres educatius no són els únics que agraeixen la 
tasca del CIT en aquest aspecte. Residències com el Mi-
rador del Puigsacalm de Sant Esteve d’en Bas estan més 
que satisfetes. La seva directora, Roser Caparrós, asse-
gura que aquesta iniciativa és “més que valuosa, perquè 
molt poques vegades se’n recorden de les residències. 
Poder participar i sentir-nos part de la festa és extraordi-
nari. Sentim que hi entra vida”, diu. En aquest espai de la 
Garrotxa, el Carnaval ja el comencen a preparar a mitjan 
desembre, perquè hi ha moltes ganes i és “una manera 
de pensar i procurar la disfressa i l’ambient de l’entorn”. 
El Carnaval, en conclusió, no comença amb l’Espectacle 
Reial, els Reis ja fa dies que estan treballant.

Visites durant el Carnaval 2022
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El Rei i la Reina del Carnaval 2023 van ocupar els 
trons en una presentació molt divertida

EL TRADICIONAL ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CIT DONA EL TRET DE SORTIDA AL CARNAVAL D’OLOT

El Centre d’Iniciatives Turístiques va organitzar fa unes 
setmanes una petita rua pel centre de la ciutat i la tradi-
cional presentació al Casal Marià. En aquest acte es va fer 
el traspàs del ceptre i la varia reial i es van pronunciar els 
manaments pertinents per començar bé la celebració. 
El Rei Carnestoltes i la Reina del Carnaval, Lluís Danés i 
Gemma Masó, van començar el seu mandat pronun-
ciant el tradicional pregó, enguany molt teatral i ple de 
referències als 10 anys de Els Macus de les Preses, colla 
de la qual tant el Rei com la Reina en són membres.

Els nous monarques esperen amb ganes poder repre-
sentar la ciutat i la comarca en els carnavals d’arreu que 

se celebraran en les properes setmanes. Lluís Danés ex-
plicava que, com a membre de Els Macus, aquest any és 
molt especial: “Som una colla molt familiar, aquest es el 
nostre desè aniversari i anirem amb moltes ganes a do-
nar-ho tot”. 

En l'acte d’estrena del Carnaval d’Olot també es va pre-
sentar el cartell d’enguany. Pintat a l'oli i amb uns colors 
molt vius, l'autora, Jessica Oliveras, espera haver captat 
l'essència del Carnaval olotí. “La intenció era poder co-
municar aquest sentiment que tenim quan parlem de 
carnaval, l’alegria, el color o la festa”, va explicar durant 
la presentació.
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El programa del Carnaval d’Olot 2023

DIVENDRES 24 DE FEBRER

21h  Teatre Principal. 
L’Espectacle Reial. Obra en format de playback a càrrec 
dels Reis i Reines dels darrers Carnavals i el CIT d’Olot. 
Preu: 12,10 i 8 euros.

00h  Discoteca Stromboli. 
Ball amb música dels 80’S i 90’S. Amb la presència del 
Rei Carnestoltes i la Reina del Carnaval 2023. 

DISSABTE 25 DE FEBRER

Durant tot el dia. 
Concurs de comerços i aparadors ambientats de 
carnaval. Organitza: Associació de Comerciants d'Olot 
(ACO).

11h  Centre de la ciutat. 
Recorregut  del Rei i la Reina 

12h  Plaça Clarà. 
Cercavila del Rei Carnestoltes i la Reina del Carnaval 
2023. Amb la carrossa dels Titots, que visitaran diversos 
geriàtrics de la ciutat. 

PREMIS:

PRIMER

SEGON

TERCER

QUAERT

CINQUÈ

COMPARSES:

500

300

250

200

100

CARROSSES

1.000

800

600

500

200

17h Des de l’Av. Santa Coloma fins a la Plaça Clarà. Gran 
Rua del Carnaval. Amb concurs de carrosses i compar-
ses. Presenta Clara Sánchez-Castro. Olot Televisió la re-
transmetrà en directe. 
*En cas de pluja s'ajornarà al 26 de febrer a les 12h

20.30  Pavelló Firal (terrenys de l’antiga estació). Sopar 
de les penyes de productes de la Garrotxa. Tot seguit, 
disco mòbil i lliurament de premis del Concurs de Ca-
rrosses i Comparses.

Preu: 9+1 euro solidari a favor de l’ASFCFMG (Associació 
d’afectats pel síndrome de la fatiga crònica i la fibromiàl-
gia de la Garrotxa).
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23h Ball amb disco mòbil 

00.30 – Pavelló Firal Gran Festa de Carnaval amb l’or-
questra Maribel, Àngel i Dimoni i DJ’s locals.

Entrades  anticipades a:
Botiga Atura’t 
Bar  La Fusta d’Olot. 
Olot System

DIUMENGE, 26 DE FEBRER

18h – Sala ‘Pere Serrat’ dels Catòlics. 6è. Concurs-Recital 
de Poesia Eròtica d’Olot. Activitat gratuïta amb afora-
ment limitat. Cal reservar entrada a l’oficina del CIT. 

ALTRES ACTES

Del 20 al 25 de febrer

La Reina i el Rei Carnestoltes visitaran diverses es-
coles i geriàtrics  de la comarca.

Dissabte 18 de febrer

21h Orfeó Popular Olotí. Sopar, concurs de dis-
fresses i música. Tema: Salvem el planeta. 

Dijous 23 de febrer

17h Edifici  Balmes. Xocolatada i desfilada de dis-
fresses amb el Rei i la Reina del Carnaval 2023

Divendres 24 de febrer 

17h Edifici Parc Nou. Berenar i desfilada de dis-
fresses amb el rei i la Reina del Carnaval 2020

Dissabte 25 de febrer

12h Plaça Mercat. Tastet de carnaval

Diumenge 26 de febrer

17h Casal Cívic. Ball de disfresses amb el grup 
Blue Moon

20h Orfeó Popular Olotí. Comèdia ‘Guerra’, amb 
Elías Torres. Entrades a Entradium.com i a La Cui-
na de l’Orfeó.
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Els premis de la Gran Rua 
del 2022
ELS EMMASKARATS VAN TORNAR A GUANYAR EL 
PRIMER PREMI DE COMPARSES I MAR I MUNTANYA 
ES VA FER AMB EL DE CARROSSES

L’any passat, més de 5.000 persones van sortir de les se-
ves cases per veure la Gran Rua del Carnaval d’Olot. Tot 
i sortir de la pandèmia, les colles, principalment, de la 
Garrotxa, van sortir a lluir-se. Amb més de 15 carrosses i 
un miler de participants, van deixar el llistó molt alt, tant 
que costarà de superar-ho aquest 2023. 

Les carrosses tampoc no van decebre ningú. El nivell de 
l’any passat va portar que les carrosses i les comparses 
donessin una gran tarda a la ciutat, amb molta expecta-
ció després de dos anys on la incertesa s’havia apoderat 
del Carnaval.

PREMIS DE COMPARSES

1. Els Emmaskarats amb ‘Esperit indomable’
2. Els Gínjols d’en Bas amb ‘25 anys d’il·lusió’
3. Els Alots amb ‘Atelier d’essències’
4. Les Tremendes de la Casa Cultural d’Andalusia 
amb ‘Sabor a Tremendes’

Premis de carrosses
1. Els Amics del Carnaval de Mar i Muntanya d’Olot i San-
ta Cristina d’Aro amb ‘La vida és un malabar’
2. La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la Roca amb ‘All 
in. Tot sobre la taula’
3. La Santjoanenca amb ‘El naixement d’una nova era’
4. PB Almogàvers Garrotxins amb ‘25 espelmes’

Veurem si aquest any el nivell es manté o puja. El que 
sí que sabem és que el Carnaval d’Olot és màgic, i que 
enguany, l’alegria i la felicitat tornaran a ser els prota-
gonistes.

PREMIS DE CARROSSES

1. Els Amics del Carnaval de Mar i Muntanya d’Olot 
i Santa Cristina d’Aro amb ‘La vida és un malabar’
2. La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la Roca 
amb ‘All in. Tot sobre la taula’
3. La Santjoanenca amb ‘El naixement d’una nova era’
4. PB Almogàvers Garrotxins amb ‘25 espelmes’

Els Emmaskarats

Mar i Muntanya
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Les imatges de la 
Gran Rua del 
Carnaval 2022
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dran detall dels balls que pre-
sentin les colles garrotxines 
davant l’escenari de l’”Ideal”, 
al Passeig de Barcelona.

Eva Gubau

Confeccionista i dissenyado-
ra de vestuari de competició 
i musicals, a Eva Gubau li 
precedeix el seu gran currí-
culum, com a dissenyadora 
de vestuari de patinatge o 
espectacles com ‘El Mago de 
Oz’ o ‘Hakuna Matata’ repre-
sentats al Gironès.

Colla Els Ganxets de Sant 
Feliu de Guíxols

Actualment està inactiva, però la 
Cola Els Ganxets va donar molta 
guerra als Carnavals, participant 
durant més de 20 anys al Carna-
val de la capital de la Garrotxa. 
Les seves coreografies i balls 
han estat alguns dels més vis-
tosos i recordats de passades 
edicions. Enguany s’asseuen 
al banc del jurat dos dels seus 
antics integrants, Alfred Bosch i 
Begonya Matezanz.
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Un jurat a l’alçada de les colles del Carnaval d’Olot
LA COMISSIÓ ENCARREGADA DE VALORAR LES PROPOSTES DEL 2023 ESTÀ FORMADA PER EXPERTS DE TOT EL PAÍS

Cada any que passa, la sana 
rivalitat de les colles de car-
naval d’Olot apuja el llistó. A 
hores d’ara, i després de veu-
re la qualitat de les disfresses 
exhibides al sopar de colles 
del passat 4 de febrer, és di-
fícil saber quan s’arribarà al 
sostre de la qualitat en aquest 
carnaval entre volcans. El ni-
vell de les propostes és tan 
gran que a la costa ja han co-
mençat a crear premis locals 
per reconèixer les colles que 
fa més de trenta anys van en-
senyar el camí a les penyes 
de l’interior. L’alumne, però, 
ha acabat superant el mes-
tre, com en moltes ocasions, 
i més a la comarca de Vayre-
da, Berga i Boix, Blay, Clarà 
o Traité, on l’art és religió. En 
aquest context, l’elecció de les 
millors carrosses i comparses 
a Olot cada cop és més com-
plexa i s’ha de filar molt prim. 
L’excel·lència, doncs, s’ha de 
trobar també en el jurat que 
escrutarà les propostes. Per 
fer-ho, el CIT ha comptat amb 
artistes d’arreu de Catalunya, 
alguns d’ells, amb antigues 
participacions al Carnaval 
d’Olot que van deixar un bon 
gust de boca del seu pas per 
la capital de la Garrotxa.

Jèssica Oliveras

La jove artista santjoanenca 
és l’autora del cartell d’en-
guany. Pintora d’art figura-
tiu, va seguir els passos del 
seu pare, Josep Oliveras, en 
l’art pictòrica, fins a desen-
volupar un estil propi, l’hipe-
rrealisme, que desenvolupa 
amb una tècnica brillant. 
Actualment ja compta amb 
obres en col·leccions priva-
des d’Espanya, Itàlia, Repú-
blica Txeca, el Regne Unit i 
els Estats Units d’Amèrica. 
El seu cartell del Carnaval 
pot semblar d’entrada una 
fotografia. És només quan 
hom s’apropa que percep 
els traços de la pintura a l’oli. 
Els colors vius de l’obra han 
impregnat d’optimisme el re-
clam del Carnaval d’Olot.

Ruth Aisa Calavera

Professora d’escultura apli-
cada a l’espectacle i especia-
lista en revestiments murals 
de l’escola d’Art i Superior de 
Disseny d’Olot, el seu criteri 
prendrà molta força a l’hora 
de valorar les propostes dels 
participants a la categoria de 
Carrossa de la Gran Rua del 
Carnaval de la capital de la 
Garrotxa.

Colla Els Picats de Borgonyà

Guanyadora dels Carnavals 
de Torelló, la colla osonenca 
és tot un referent del car-
nestoltes a l’altra banda dels 
Túnels de Bracons. Al jurat 
d’Olot la representaran tres 
dels seus artistes: Gerard 
Mas, escultor i escenògraf, 
amb estudis a l’Escola d’Art 
d’Olot, que ha col·laborat 
amb Els Joglars i amb l’artista 
Lorenzo Quinn; Marc vallejo, 
el carrossaire de la colla, i 
Carme Vallejo, dissenyadora i 
realitzadora de vestuari i ma-
quillatge dels osonencs.

Francisca Jiménez i Cristina 
Sánchez de JYMS

A banda de ser una escola de 
dansa activa i consolidada des 
de fa 23 anys a Montcada i 
Reixac, JYM’STUDIO va arribar 
a ser una comparsa omnipre-
sent a moltes de les edicions 
de la Gran Rua del Carnaval 
d’Olot. Ara des de barrera, les 
coreògrafes Francisca Jimé-
nez i Cristina Sánchez no per-

Jèssica Oliveras presentant el cartell del Carnaval 
d'Olot 2023

Jèssica Oliveras presentant el cartell del Carnaval 
d'Olot 2023

Els Picats de Borgonyà

Vestuari dissenyat per Eva Gubau

Colla els Ganxets a la Gran Rua del Carnaval d'Olot
del 2001
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Els Macus de les Preses 
celebren una dècada 
d’història al Carnaval

LA COLLA ES DISFRESSARÀ DE DIVERTITS FOLLETS 
IRLANDESOS PER ACOMPANYAR EL REI I LA REINA 
DEL CARNAVAL

Fa deu anys, a les Preses va néixer una nova colla amb 
molta marxa i ganes de passar-s’ho bé. La simpatia, la 
rauxa, la llum i l’alegria que van aportar des d’un principi 
a la Gran Rua del Carnaval d’Olot ha provocat que s’hagin 
fet indispensables als carrers de la capital de la Garrotxa. 
Tot i que és una de les colles més joves de la comarca, 
les encertades propostes que han portat des d’un principi 
han fet que en només deu anys ja s’hagin endut més d’un 
premi a Olot i també fora de la comarca. 

Aquesta és una colla on l’edat és el menys important. Hi 
ha ha hagut anys que ha congregat més de 200 partici-
pants. S’hi poden trobar de ben petits fins a gent gran. 
Liderada per Jordi Nogué, en ‘Macu’ de les Preses, la colla 
sorgir com una idea de la Comissió de Festes de les Pre-
ses. Aleshores, i encara ara, els fundadors, que són gent 
molt activa i social, van decidir tirar endavant un projecte 
il·lusionat que deu anys després s’ha consolidat, esdeve-
nint un èxit per al poble. 

Amb el pas dels anys, la colla ha anat evolucionant, i amb 
l’empenta de tot un poble han aconseguit realitzar grans 
carrosses, com la que va guanyar el tercer premi al Carna-
val d’Olot el 2017, anomenada ‘La Perla Maca’, un vaixe-
ll de 13 metres de llargària per 7 d’alçada. No obstant, 
aquest no ha estat l’únic premi aconseguit a Olot, ja que 
fa quatre anys, van ser premiats amb el primer lloc, amb 
una temàtica referent a l’Atlàntida de Poseidó. 

Enguany, les intencions són les mateixes, i encara amb 
més raó. El Rei i la Reina del Carnaval d’Olot són de la colla 
presenca, i amb motiu del desè aniversari, els ‘Macus de 
les Preses’ tornaran a sortir el pròxim 25 de febrer pels 
carrers de la ciutat amb la intenció de deixar meravellats 
a tots els espectadors i aportar energia i llum a una tarda 
plena de fantasia i felicitat. 

Premis al Carnaval d’Olot:

2017 · 3era posició amb ‘La Perla Maca’

2018 · 2ona posició amb ‘Cinc anys 
             cuinant somnis’

2019 · 1era posició amb ‘Atlàntida’

2017 - 3era posició amb ‘La Perla Maca’

2018 – 2ona posició amb ‘Cinc anys cuinant somnis’

2019 – 1era posició amb ‘Atlàntida’
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Fa 10 anys, Els Macus de les 
Preses van decidir apostar pel 
Carnaval d’Olot, tota una festa 
per a la ciutat feta de carros-
ses, cançons, disfresses i per-
sones. L’entitat de les Preses 
no s’entendria sense un dels 
seus fundadors, Jordi Nogué 
‘Macu’.

Per què aquesta afició pel 
Carnaval i tots els actes en 
els quals participes?

El ve de molt jovenet, soc fill de 
les Preses i fa molts anys que 
he estat participant en activi-
tats socials, culturals i festives. 
Hem demostrat que hem de 
motivar al nostre entorn, tant 
la gent de fora com del mateix 

municipi. Soc un gran defensor 
de les entitats i una persona molt 
participativa. Crec que es necessi-
ta gent voluntariosa, que treballi 
uns dies a l’any pel poble. El car-
naval és especial, es va engegar 
com una espurna i fa una dècada 
que hi som. 

Quants anys fa que hi ets posat 
en el món associatiu?

Molts i molts anys. Aquest any en 
farà 37 que treballo pel municipi 
de les Preses, tot i que l’apartat 
principal són les gales que orga-
nitzem al municipi. Totes aques-
tes coses són una satisfacció, ja 
que dediques temps del teu espai 
per als altres. Quan participes del 
Carnaval, la satisfacció de veure 

les cares, els somriures i la felici-
tat de la gent és l’únic premi que 
jo tinc, no necessito res més. No 
es pot descriure amb paraules. 

“Volem donar vida a la historia 
dels ‘Macus’ amb una carrossa 
plena de llum i vida”

ENTREVISTA 
a Jordi Nogué, 
en ‘Macu’ de les Preses
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Com es decideix fundar Els Ma-
cus de Les Preses i per què?

Tot va començar l’estiu del 2013. 
Estàvem fent una reunió per 
preparar les gales d’aquell any, i 
d’entre les idees i propostes que 
van sortir, es va parlar de fer al-
guna cosa per a la comarca. Va 
ser llavors quan se’ns va encen-
dre la bombeta del Carnaval. Va 
ser estrany, sempre et preguntes 
si funcionarà, si serem gent o no. 
Tot semblava que quedava en 
una idea, i mira ara, fem deu anys 
i esperem seguir molts més.

Els Macus de les Preses repre-
senten tot un poble. És una res-
ponsabilitat?

Quan preguntes això és molt 
emocionant. ‘Macu’, Macus de les 
Preses, està tot relacionat. Quan 
es va decidir el nom de l’entitat, 
aquell dia jo no hi era. A la se-
güent quedada entre els mem-

bres, vaig arribar enfadat, perquè 
creia que tenia dret també a votar 
el nom, com tots els altres. Ells em 
van dir en el mateix instant que el 
nom m’agradaria sí o sí, i així va 
ser. No sé si representem a tot el 
poble o no, això és molta respon-
sabilitat, però el que sí que volem 
és seguir fent les coses com ara. 

Enguany compliu una dècada, el 
Rei i la Reina del Carnaval d’Olot 
d’aquest 2023 són dels Macus. 
Què representa això per a l’en-
titat?

Moltes coses. Són deu anys, llàs-
tima que per la pandèmia hem 
fet un parèntesi durant dos anys, 
però nosaltres vam treballar igual. 
Estem molt contents, també per-
què a la Garrotxa hi ha grandíssi-
mes colles, amb un molt bon ni-
vell. Sobre Els Macus, donar-nos 
al títol del Rei i la Reina, jo, en ser 
una persona tan emotiva, quan 
els vaig veure amb el vestuari re-

ial em vaig emocionar. Gràcies 
al CIT per donar-nos la distinció 
que suposa tenir el regnat del 
Carnaval d’Olot en el nostre 10è 
aniversari.   

Com anireu disfressats aquest 
any i quina és la temàtica que 
voldreu representar en la gran 
rua a Olot?

En el desè aniversari ens enfo-
quem a la temàtica de la prima-
vera “carnavalera”. Volem donar 
vida a la història de l’entitat, 
també llum i color. Al llarg dels 
anys hem fet grans carrosses, 
però aquesta és especial. Estarà 
integrada de moltes flors, amb 
macro gira-sols que envoltaran 
el Rei i la Reina del Carnaval.  El 
que volem mostrar és una gran 
festa a l’hora d’arribar davant 
el jurat, que la gent que estigui 
mirant s’ho passi igual de bé que 
ho farem nosaltres. Això és el 
que proposem. 
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La família reial creix
DES DEL 2010, EL SOPAR REIAL SERVEIX PER 
ENCENDRE LA FLAMA I MANTENIR EL CALIU

Tot i provenir d’una festivitat pagana, el carnaval està ple 
de litúrgies, festives, sí, però litúrgies al cap i a la fi, que 
es van afegint a la història de cada comunitat. El 2010 a 
Olot, els reis de carnaval sortints, Rosa Teixidor i David 
Àvila, van idear un acte més dirigit a la reialesa del car-
nestoltes i encarat a no perdre el contacte ni la gresca 
malgrat s’acabi el regnat. Es tracta del Sopar Reial, una 
activitat que organitzen el Rei i Reina del Carnaval sor-
tint de cada edició. Escullen un restaurant on fer la festa, 
conviden a tothom que en algun moment ha ostentat 
el regant del carnaval i, durant el sopar, fan entrega als 
nous Rei i Reina d’una samarreta personalitzada. Des-
prés, continuen la festa en algun altre local, acomplint 
una nit de confraternitat en què els nous trenquen el gel 
i els veterans mantenen el caliu del Carnaval.

Enguany, el Sopar Reial es va celebrar el passat 11 de 
febrer i va complir 13 edicions. Va reunir més d’una vin-
tena de reis i reines, entre ells, alguns d’edicions molt 
primerenques de la història del carnaval d’Olot, com la 
Paquita de la cola dels Gats de Sant Miquel, o el conegut 
‘Tomàs de la Canal’. L’acte és d’aquells que creen comu-
nitat i esdevenen necessaris per generar amistat durant 
les rues i festes que encara han de venir.
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La Carnavalesca 
compleix tres dècades

ENGUANY PRESENTARÀ UN MUNTATGE AMB UN 
ESCORPÍ I UNA BELLESA COM A PROTAGONISTES

Els orígens de La Carnavalesca es remunten al 1993. 
Un grup d’amics –una vintena de persones- es van 
ajuntar amb ganes de participar al carnaval. Parlem 
amb una de les poques persones que continuen a la 
colla des dels inicis, Carles Solé, per fer una mica de 
recorregut del que han significat tots aquests anys. 

Carles, tres dècades. Es diu aviat. Ha passat molta 
gent per la Carnavalesca, veritat?
Molta gent ha passat per la colla!, entre 350 i 400 per-
sones. Actualment comptem amb una seixantena de 
persones que desfilen i una vintena més que col·labo-
ren amb la colla. Tenim gent de molts llocs, a banda 
de la Garrotxa; de Girona, de Molins de Rei, etc.

D’aquestes tres dècades, de què es pot sentir més 
orgullosa la colla?
Del gran nivell artístic que oferim. De la creativitat i el 
fet de ser innovadors. De fer cada any coses diferents. 
El carnaval per a nosaltres és art i cultura popular. 

Tu portes molts anys a la colla. La idea és anar tan-
cant una etapa?
Totalment. Porto 30 anys vivint el carnaval d’aquí i 
de llocs propers. Tinc ganes de veure altres carna-
vals d’arreu del món i, per fer-ho, necessito temps. 
Per això també he anat fent relleu a la part artísti-
ca de la colla. L’Èric Turón és un noi molt jove, amb 
molta empenta, format, i que ja ha passat per altres 
colles, com la Santjoanenca. L’Èric està preparat i és 
la persona amb qui he confiat per fer el relleu de la 
part artística. Hem de pensar que, d’alguna manera, 
La Carnavalesca és com una mena d’escola. Per aquí 
també hi han passat persones que després han for-
mat altres colles. 

Quin muntatge portareu aquest any?
R: És el muntatge més gran que hem fet mai, se’ns ha 
anat l’olla. Comptarem amb quatre plataformes. Ho 
hem titulat ‘La Bellesa del Verí’ i s’hi podrà veure un 
escorpí i un dona bella. Creiem que pot ser molt po-
tent. 

Ho teniu tot a punt ja?
R: No parem de dedicar-hi hores, dia sí i dia també. 
Matí i tarda estem a la nau preparant el muntatge, en-
tre setmana, festius... 

Us podrem veure als carnavals on soleu anar?
R: Exacte, el 17 de febrer a Sant Feliu, el 18 a Platja 
d’Aro; el 25 a Olot i el 4 de març a Tossa de mar. En-
guany també tenim pensat celebrar els 30 anys, un 
cop hagin acabat els carnavals. El 18 de març presen-
tarem la nostra geganta, que es diu Bella. I també fa-
rem un sopar d’aniversari amb gent que forma i ha 
format part de la colla i altres convidats. 
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Algun moment inoblidable de la colla que et vingui 
al cap sovint?
R: De premis n’hem guanyat molts, recordo la primera 
vegada que vam guanyar a Platja d’Aro. També recor-
do quan vam desfilar a Santa Cruz de Tenerife repre-
sentant Catalunya, als carnavals del món... I també 
quan vam fer el pregó de les Festes del Tura.

Quins són els reptes de la colla en els propers anys?
R: Ha costat molt arribar fins aquí, però poc a poc i amb crea-
tivitat hi hem arribat. Hem de seguir treballant, continuar 
amb aquest projecte. Hem d’esforçar-nos per seguir creixent.

Per molts anys a la Carnavalesca.
R: Moltes gràcies!
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Torna l’Espectacle Reial 
amb més força que mai 

DESPRÉS DE DOS ANYS SENSE FER-SE, ELS REIS I 
REINES DEL CARNAVAL TORNEN A PUJAR DALT DE 
L’ESCENARI DEL TEATRE PRINCIPAL

El 2014, amb motiu del 25è aniversari del Carnaval 
d’Olot, el Centre d’Iniciatives Turístiques va convidar a 
tots els Reis i Reines de la història de l’esdeveniment i al-
guns membres de l’entitat a fer un espectacle conjunt al 
Teatre Principal d’Olot. Gairebé deu anys després, aquell 
‘playback’ s’ha establert a la ciutat com l’Espectacle Reial, 
un dels més emblemàtics i també esperats del Carnaval 
d’Olot. 

Omplir les localitats del teatre mai no ha estat un pro-
blema. De fet, per a aquest 2023 les entrades ja estan 
pràcticament a exhaurides. Quant a la participació dels 
Reis i Reines, cada any ha anat en augment, i no només 
perquè anualment s’incorpora una nova parella, sinó 
perquè cada cop se n’animen més a participar-hi. “Al 
principi érem només deu persones. Hi ha gent que es 
va implicar de seguida i d’altres que s’ho van mirar de 
reüll i van decidir que no volien participar-hi. Ara som 
més d’una vintena, penso que som l’equilibri perfecte”, 
explica Josep Andrés, el fins fa ben poc president de 
l’entitat.  

La complexitat de l’acte també ha augmentat en aquests 
anys de vida. Juntament amb les actuacions de ‘playback’, 
s’hi projecten també vídeos, esquetxos enregistrats a la 
Garrotxa amb personatges coneguts, que posen un nou 
punt d’humor i serveixen per donar temps als actuants 
a canviar-se de vestit per a la propera cançó. De fet, per 
al gran desplegament de vestuari i ‘atrezzo’ (els objectes 
que s’utilitzen) es recorre al fons d’armari de les colles, 
a peces i complements particulars dels Reis i Reines, a 

certs patrocinadors i, si cal, es compren nous articles 
amb els fons del pressupost anual. Sempre, però, hi ha 
marge per millorar i per aprendre. “Recordo alguna ve-
gada que algun rei s’havia equivocat a l’hora de sortir a 
l’escenari, o que s’havia deixat la guitarra. Ara això ja no 
ens passa perquè tenim un regidor. Ho hem professio-
nalitzat molt, ara”, explica Andrés.

Tot i això, l’agenda de les desenes de reis i reines no 
permet massa temps per preparar l’espectacle. “Nor-
malment assagem els divendres, tot i que, és clar, ho 
fem per ‘amor a l’art’, hi ha gent que té mainada o obli-
gacions professionals i costa de trobar un moment”, 
confessa Andrés. Tot plegat, manté l’emoció del directe. 
Fora d’algun motiu personal, la participació a dalt de l’es-
cenari no ha parat de seguir creixent. “Quan surts i veus 
tanta gent et dona molta força, t’ajuda molt a fer-ho bé i 
el millor possible”, explica. “Això, sempre que no tinguis 
pànic escènic, llavors no”, admet l’expresident entre ria-
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lles. “Es tracta de passar-ho bé, però estem parlant del 
Teatre Principal. No vas allà a fer ximpleries, ho has de 
fer bé, passar-ho bé i que la gent també s’ho passi bé”. 

Quanta vida té l’Espectacle Reial del Carnaval? Segons 
Josep Andrés, molta. “És més probable que es faci l’es-

pectacle d'aquí a 10 anys que no pas el presenti jo”, diu 
tot rient.

L’Espectacle Reial d’aquest 2023, el primer després de la 
pandèmia, se celebrarà divendres 24 de febrer a partir 
de les 9 del vespre.
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La solidaritat nascuda de la disbauxa
LA GRAN RUA CLOURÀ AMB EL JA TRADICIONAL SOPAR SOLIDARI EN FAVOR DELS AFECTATS DE FATIGA 
CRÒNICA I FIBROMIÀLGIA

La disbauxa no està renyida amb la solidaritat. Una 
bona mostra d’això la tenim al Carnaval d’Olot, que 
dedica un dels actes importants a recaptar fons amb 
finalitats socials. Estem parlant del tradicional sopar 
solidari que se celebra després de la Gran Rua de 
Carnaval i que aplega la major part dels seus parti-
cipants. El recinte del Pavelló Firal d’Olot acollirà el 
proper 25 de febrer aquest acte en què es preveu l’as-
sistència de prop d’un miler de persones. Totes elles 
seran integrants de les diferents colles que participen 
al Carnaval d’Olot i que es reuneixen en un sopar de 
germanor que posa el punt i final a una llarga jorna-
da d’alegria i disbauxa. Però com dèiem, la disbauxa 
no està renyida amb la solidaritat, i el Centre d’Iniciti-

ves Turístiques d’Olot, entitat organitzadora de l’acte, 
dona un euro de cada tiquet venut a una entitat social 
de la comarca. Aquest any els diners recaptats al so-
par solidari es destinaran a l’Associació d’afectats per 
la síndrome de la fatiga crònica i la fibromiàlgia de la 
Garrotxa (ASFCFMG).

En el transcurs del sopar també es farà l’entrega dels 
premis del carnaval d’enguany que s’hauran atorgat al 
vespre. I un cop finalitzat l’àpat, s’oferirà ball per a tots 
els assistents i es prepararà el recinte per a l’últim acte 
de la nit: el gran Ball de Carnaval amb l’Orquestra Ma-
rivel i els DJ Àngel i Dimoni. El ball que començarà a 2/4 
d’1 de la nit i estarà obert a tothom qui tingui ganes de 
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passar una bona estona, amb disfressa o sense.
L’Associació d’afectats pel síndrome de la fatiga crònica 
i la fibromiàlgia de la Garrotxa (ASFCFMG) és una en-
titat que va néixer a Olot el 2005. El seu objectiu prin-
cipal és promoure la qualitat de vida de les persones 
afectades per aquest síndrome i, per fer-ho, organitzen 
diferents activitats al llarg de l’any i ofereixen suport i 
assessorament en diversos àmbits. Així doncs, ajuden 
a trobar solucions jurídiques, psicològiques i mèdiques 
als seus associats i a les persones que ho necessitin, 
organitzen tallers, sortides culturals i lúdiques, i cami-
nades pel Bosc terapèutic Salvador Grau, entre moltes 
altres coses. El paper de l’entitat, però, va molt més 
enllà de l’activitat en sí que organitza, ja que de fons 
s’intenta sempre aconseguir pal·liar el sentiment de 
solitud i incomprensió que pateixen moltes persones 
afectades per aquest síndrome. Per això la visibilitat 

L’ASFCFMG és l’entitat beneficiària 
del sopar solidari 2023
L’ASSOCIACIÓ DESTINARÀ ELS FONS A LA CONSCIENCIACIÓ I DIFUSIÓ DE LA SEVA TASCA
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i l’ajuda de campanyes solidàries com la del Carnaval 
són molt importants per associacions com l’ASFCFMG.

L’entitat cobra una quota petita a les seves associa-
des, a les quals ofereix moltes activitats durant l’any. 
Poder-les finançar és bàsic per garantir-ne la viabili-
tat. En aquest sentit, des de l’Associació d’afectats pel 

síndrome de la fatiga crònica i la fibromiàlgia de la Ga-
rrotxa es mostren molt contents de ser receptors del 
diners recollits al sopar solidari de Carnaval. Amb el 
que es reculli faran tríptics per donar a conèixer l’enti-
tat i bosses per tal que les seves associades les puguin 
dur a les activitats de piscina i natura que organitzen 
al llarg de l’any. 



Ronda les Mates, 9-10. OLOT (Girona)
Tel 972 260 500
info@ascensors-serra.com
ascensors-serra.com

SERVEI EMERGÈNCIES
24 HORES
901 200 070

100 anys pujant junts

1923 - 2023



VIU EL CARNAVAL A LA GARROTXA

6È CONCURS-RECITAL DE POESIA ERÒTICA

Carnaval 2023 40V

La poesia eròtica torna 
prendre protagonisme 
aquest Carnaval

AQUESTA SERÀ LA SISENA EDICIÓ DEL CONCURS-
RECITAL I COM A NOVETAT ES FARÀ AL CENTRE 
CULTURAL ELS CATÒLICS D’OLOT, AMB UN 
HOMENATGE ARTÍSTIC A LA DONA CUPLETISTA 

El Carnaval ja arriba a la Garrotxa, i amb ell tot el que 
suposa. La rauxa, l’atreviment, les disfresses i les màs-
cares seran els protagonistes d’un dia especial per a la 
ciutat. Qui també hi tornarà amb més força que mai és 
el Concurs-Recital de Poesia Eròtica que es fa en aques-
tes èpoques del carnestoltes a la capital de la Garrotxa.
Enguany, Rapsòdia Veus Literàries torna a agafar la veu 
cantant per organitzar un dels actes més curiosos i a la 
vegada interessants de la comarca durant aquesta èpo-
ca. Aquesta serà la sisena edició d’un recital de poesia 
que arriba amb alguna que altra novetat. Per començar, 
no es farà com s’havia fet en les últimes edicions, a la 
sala El Torín, sinó que es realitzarà a la sala Pere Serrat 
del Centre Els Catòlics d’Olot. La lírica, la capacitat de lli-
gar versos, d’atraure als espectadors amb el pensament 
i la literatura, faran que es tornin a reunir més d’una se-
tantena de poemes, dels quals només vint-i-tres seran 
els premiats. Cada poeta només pot escriure un poema 
d’un màxim de vint-i-vuit versos. Durant l’acte, s’anun-
ciaran els finalistes, es llegiran els poemes a càrrec de 
Rapsòdia Veus Literàries, juntament amb components 
de la Secció Dramàtica del Centre Catòlic, i es realitzarà 
el lliurament del poemari. 

A banda de la lírica, aquesta sisena edició incorporarà 
una part artística, protagonitzada per la veu de Clara 
Sánchez-Castro i Elisa Planagumà al piano. Les dues ar-
tistes faran un homenatge a la dona cupletista del segle 

XIX i a totes les dones a través de les seves intèrprets. 
També hi haurà un ‘sketch’ teatral després de la presen-
tació dels poemes. 

El sisè concurs de poesia eròtica tindrà lloc aquest 26 de 
febrer a les 6 de la tarda a la sala Pere Serrat de Els Ca-
tòlics. Les entrades només es podran aconseguir anant 
a recollir-les al Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot. 
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Una quinzena de colles 
es reuneixen en el 
tradicional sopar de 
penyes de Carnaval

MÉS DE 600 PERSONES ES VAN APLEGAR AL 
RESTAURANT LA DEU, ON LES COLLES VAN 
PRESENTAR LES SEVES NOVES DISFRESSES

Una quinzena de colles es van reunir el passat 4 de fe-
brer al Restaurant la Deu d’Olot en el ja emblemàtic i 
tradicional sopar de penyes de Carnaval. La trobada 
va comptar amb l'assistència de més de 600 persones 
i amb un ambient francament espectacular. Les colles 
van poder fer gala de les seves noves disfresses i van 
presentar la seva temàtica, que va sorprendre a més 
d’un assistent.

Durant la trobada, va quedar palesa la gran dedicació de 
les colles cercant una disfressa de qualitat. Segurament, 
aquest augment del nivell de l'elaboració de les idees i 
els vestits de les colles provocarà un augment de la com-
petència entre elles. Una competència, això sí, molt sana 

i que no beneficiarà ningú més que a la mateixa cultura 
carnavalesca de la Garrotxa.

Des de cavalls amb el ritme d'Els Alots, l'homenatge a 
Gaudí dels Almogàvers Garrotxins o l'adaptació car-
navalesca de 'Cats' de la Quarta Paret, fins a la batalla 
entre formigues i ossos formiguers de la Santjoanenca, 
les novetats en forma de disfresses posen les penyes de 
carnaval de la Garrotxa en un molt bon lloc i eleven el 
seu nivell a les millors penyes carnavalesques del terri-
tori català.
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La màgia darrere la 
disfressa de Els Titots
ELS DEGANS DEL CARNAVAL OLOTÍ PARTICIPARAN 
A LA GRAN RUDA AMB LA PROPOSTA ANOMENADA 
‘PALLASSADA D’AMOR’ 

Els Titots van ser la primera colla del Carnaval d'Olot. Van 
néixer l'any 1989 i des de llavors han representat a la ciu-
tat als carnavals més reconeguts de la Costa Brava, sem-
pre amb els Reis del Carnaval. La proposta que presenten 
aquest any és la ‘Pallassada de l'amor’, i malgrat que es 
consideren una penya d'animació i no competeixen per 
guanyar premis, afirmen que els agrada anar "macos".

Durant molts anys, la persona encarregada de fer les dis-
fresses d'Els Titots era Mercè Coll amb l'ajuda d'altres "ti-
totes". Però, segons la seva presidenta, Anna Domènech, 
"aquesta és una feina que cansa". Així, la colla es va posar 
en contacte amb Eduardo Paniagua, en ‘Pani’, que és qui 
els ha fet els vestits.

Des d'Écija amb amor
Després d'estudiar Finances i Comptabilitat a la Universi-
tat de Sevilla, Eduardo Paniagua va anar-se'n a l'Institut La 
Garrotxa per cursar el cicle de Moda. Mentre s'emociona-

va en recordar a la seva àvia, costurera, en ‘Pani’ explica-
va que cosir és una passió que l'acompanya des de ben 
petit i que, ara, vol impulsar un projecte sota el nom ‘Sin 
Etiquetas’. Amb aquesta marca vol promocionar la roba 
sense un gènere definit.

En ‘Pani’ ja tenia experiència en el món de l'espectacle. 
Des de fa dos anys, és col·laborador a la cavalcada dels 
Reis Mags de Girona. Segons diu, en aquests esdeveni-
ments s'hi respira un aire diferent del que s'acostuma a 
trobar en el món tèxtil.

Amb l'encàrrec, Els Titots van traslladar el concepte i les 
teles necessàries per fer les disfresses. En ‘Pani’ es va en-
carregar d'agafar la talla a la quarantena de persones que 
desfilaran al Carnaval i, llavors, va dissenyar-ne els patrons. 
Per fer tota aquesta feina, Eduardo Paniagua compta amb 
l'ajuda de la seva mare, la Pepi: "Vulguis o no, compartir 
la feina entre dues persones ho fa tot més fàcil", afegeix.
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D'aquesta col·laboració n'han sortit 40 jaquetes. Els Titots 
Majors es distingiran amb una jaqueta vermella i els més 
petits vestiran un estampat amb cors. La qüestió dels Ti-
tots Majors és un reconeixement que els membres de la 
colla fan anualment a dos dels seus components. Aquest 
any són Anna Domènech i Manel Àvila. El títol es va deci-
dir en una votació secreta i aquest en va ser el resultat. Els 
dos Titots Majors van ser els encarregats de presentar al 
públic les disfresses que exhibiran aquest 2023 durant el 
sopar de colles que es va celebrar el passat 4 de febrer.

En una votació de Els Titots, es 
va decidir que Els Titots Majors 
d'aquest any siguin Anna Domènech 
i en Manel Àvila.
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Els Alots cavalquen amb ritme
LA COLLA OLOTINA S’ENCOMANA A LA SORT I A LA FORÇA DELS CAVALLS PER ATRAPAR 

EL PAS DELS MILLORS CARNAVALS

Després d’una edició marcada per la represa de la 
pandèmia, enguany el calendari litúrgic ha jugat una 
mala passada a les colles carnavalesques, que han ha-
gut de córrer per tenir les disfresses i els balls a punt, 
a menys d’un any de l’últim carnaval. “Hem treballat 
molt dur, vejam si arribem!”, reflexionava la cap de co-
lla dels Alots, Mònica Paz, tres setmanes abans de la 
Gran Rua del Carnaval d’Olot. Finalment, també han 
arribat, com totes les colles garrotxines que s’esfor-

cen any rere any per donar el millor de sí mateixes. 
Podríem dir, fins i tot, que els Alots han buscat en la 
seva proposta, titulada ‘Cavalcant amb ritme’, els ele-
ments per arribar a l’èxit: la força de tracció dels ca-
valls, els animals de què es disfressen els homes que 
integren la colla, amb dues potents potes del darrere 
que els impulsaran a les diferents rues on participa-
ran, i la sort de la ferradura, el vestit de les integrants 
femenines.
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Una trentena de persones representaran els Alots en 
aquesta edició, competint en la categoria de compar-
sa, la modalitat amb què tradicionalment participen 
al Carnaval d’Olot. També es deixaran veure a Platja 
d’Aro i a la rua de Sant Joan les Fonts, que se celebra 
el cap de setmana posterior al de la capital garrotxina. 
“Hem estat preparant el carnaval com sempre, amb 
ganes i il·lusió”, explica Mònica Paz, la històrica cap 
de colla d’una formació que ha estat al peu del canó 
des del primer any que el CIT d’Olot organitza el car-
nestoltes.
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Els Almògavers 
Garrotxins homenatgen 
a Gaudí en el carnaval

L’ENTITAT CELEBRA UN ANY DE CREIXEMENT AMB 
L’ESTRENA DEL NOU LOCAL

La Penya Barcelonista Almògavers Garrotxins viuran el 
seu carnaval més especial després d’un any de creixe-
ment per a l’entitat. Al 2022 van estrenar un nou local 
al centre d’Olot per dinamitzar la seva activitat. Aquest 
2023 gaudiran d’un nou carnaval amb Antoni Gaudí com 
a protagonista. La colla utilitza la carrossa de la Bata-
lla de les Flors, en la seva línia habitual, apostant per 
aprofitar el màxim material. “No som massa gent, fer la 
carrossa és molta feina i funcionem d’aquesta manera. 
Nosaltres, per carnaval, sortim a passar-nos-ho bé”, ex-
plica Eva Alonso com a portaveu de la penya.

A les passades Festes del Tura, la temàtica de la carrossa 
dels Almogàvers es va centrar en l’art de Gaudí, a través 
de la reproducció del drac cobert de trencadís que es 
troba a l’entrada del Parc Güell de Barcelona. A partir 
d’aquí, han buscat unes disfresses que combinen amb 

l’estructura. ‘’Vam buscar ales de papallones que tenien 
el colors del drac, per jugar amb la seva tonalitat’’, co-
menta Alonso. Aquest any, els Almogàvers participaran 
als carnavals de Platja d’Aro i evidentment al d’Olot, 
amb la possibilitat de ser també a la rua de Sant Joan 
les Fonts. La comparsa estarà formada pels habituals i 
molts joves que, segons Alonso, ‘’es van engrescant cada 
any per gaudir de la festa’’. El gran objectiu dels Almogà-
vers Garrotxins és gaudir del Carnaval i de la festa que 
desprenen en actes com aquest. 
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La Penya Carnavàlia de la Garrotxa concedeix desitjos

LA COLLA ES DISFRESSA DE TOT DE PERSONATGES I ELEMENTS DE L’IMAGINARI QUE FAN ELS DESITJOS REALITAT

Qui no ha tret mai els pètals d’una flor desitjant un 
sí que no s’atreveix a demanar? Ningú no ha desitjat 
trobar-se un follet que el guiï fins a una olla plena d’or. 
Són supersticions i rondalles que han arribat fins als 
nostres dies i que alimenten, encara que sigui en la 
nostra imaginació, el desig de guanyar quelcom de la 
nit al dia, sense cap esforç. Amb el nom de ‘Demana 
un desig’, aquest carnaval la Penya Carnavàlia de la 
Garrotxa reunirà tot de personatges i elements que 
concedeixen un desig, per tal que imaginem que tot 
pot ser possible, encara que només sigui per una tar-
da.

El passat 4 de febrer al vespre, en el copar de colles, 
Carnavàlia va presentar dues disfressen que evoca-
ven als típics pixallits o altres flors que utilitzem per 
demanar desitjos. La colla, però, ha preparat tot un 
exèrcit de personatges, fins a 71, que recorreran les 
rues de Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Santa Cris-

tina d’Aro i finalment també Olot, on competiran en 
les categories de carrossa i comparsa. Diverses fades, 
follets i fins i tot el Ratolinet Pérez s’acostaran prou als 
espectadors com per escoltar els seus desitjos i pot-
ser concedir-los. Almudena Megías, de la Penya Car-
navàlia, explica com s’ho fan per confeccionar tantes 
disfresses diferents: “Ens caracteritzem perquè ens 
ho fem tot des de zero, tant la carrossa com les dis-
fresses. Tenim un local on treballen els carrossaires 
juntament amb un taller on hi tenim les màquines de 
cosir. És d’aquesta manera que podem decidir si fem 
diferents colors o retocs. A vegades partim d’una idea 
i la variem segons anem fent els vestits. És una fei-
nada, però som moltes famílies involucrades que fan 
que tot acabi sortint”.

Més menuts que mai
La Penya Carnavàlia anuncia que aquest any a la Gran 
Rua del Carnaval veurem més nens i nenes que mai 



en la seva compar-
sa, o si més no, més 
mainada que d’uns 
anys cap aquí. El 
secret es troba en 
el curs de la vida 
d’una colla a la qual 
li queda poc per 
complir 20 anys. “La 
meitat de la colla 
hem estat pares i 
mares no fa massa, 
així que enguany 
tindrem més de 20 

petits a la comparsa. Ells ho viuen molt perquè han 
nascut enmig del carnaval, com qui diu. Ja ho diem 
que som una colla molt familiar!”, explica entre rialles 
Almudena Megías. Es diu que els fills són una benedic-
ció, en aquest cas, un desig ben concedit.
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TERRENY URBANITZABLE 
A LA ROUREDA, LA CANYA

P.V.P: 120.000€

PIS CENTRE CIUTAT
91 m2, 3 habitacions, 2 banys, cuina, 
menjador, plaça d'aparcament.

P.V.P: 205.000€   |   C.E.E: en trámit

PIS ZONA PAVELLÓ D'ESPORTS
130 m2 habitatge, 3 habitacions, 
2 banys, cuina, menjador.

P.V.P:160.000€   |   C.E.E: en trámit

La Penya Carnavàlia de la Garrotxa concedeix desitjos

LA COLLA ES DISFRESSA DE TOT DE PERSONATGES I ELEMENTS DE L’IMAGINARI QUE FAN ELS DESITJOS REALITAT

"Ens 
caracteritzem 
perquè ens ho 
fem tot des de 
zero, tant la 
carrossa com 
les disfresses"
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Ctra la Parcelaria 25 · LES PRESES
972 27 48 11
jcolomer@jcolomer.com

Els Emmaskarats 
més reconeguts
LA COLLA OLOTINA ARRIBA ALS 10 ANYS D’HISTÒRIA 
I HO CELEBRA AMB LA SEVA TEMÀTICA PREFERIDA

Aquesta edició els Emmaskarats tenen, com Els Macus, 
molt a celebrar. De la mateixa manera que la colla pre-
senca, els d’Olot també bufen 10 espelmes, després 
d’una primera dècada especialment brillant, plena de 
triomfs a la Garrotxa i a la Costa Brava que els ha per-
mès guanyar renom al carnestoltes fins a coronar-se 
l’any passat al Carnaval d’Olot de la mà de Manu Gon-
zález.

És el propi Rei del 2022 l’encarregat d’explicar-nos la 
temàtica carnavalesca que han escollit per celebrar el 
10è aniversari. La colla ha enginyat un joc de paraules, 
‘Quina animalada’, per donar compte que 10 anys són 
molts anys i advertir-nos que tornen a disfressar-se de 
bèsties, allò que més els agrada. Des de la seva estre-
na, el 2014, s’han vestit d’ocells nocturns, granotes en-
cantades o aus exòtiques de les selves de Mèxic, fins 
arribar al 2019, quan, disfressats d’abelles, van assa-
borir les mels del triomf, quedant primeres a la cate-
goria de comparses a totes les rues de Carnaval on van 
participar. Enguany, com en el 2015, el 2017 o el 2020, 
han optat per una temàtica ambivalent que intueix un 
paisatge del món i les espècies que hi conviuen. De 
les disfresses d’enguany, es pot endevinar algun tipus 
d’insecte i una serp emplomada, evocant les divinitats 
llatinoamericanes. “Fem 10 anys de colla i havíem de 
treure el millor que hem estat cultivant aquests anys”, 
ha explicat González.

Sigui quina sigui la sorpresa que preparen a cada 
edició, el motiu comú de totes les propostes de Els 
Emmaskarats, més enllà de les “animalades”, són els 
colors vius de les seves disfresses, molt adients amb 

l’emoció que imprimeixen a cada edició del Carnaval. 
“El millor d’aquests 10 anys ha estat la nostra passió”, 
apunta González. “Ho reflectim amb les disfresses, so-
bretot els caps de colla, la Montse i en Marc. Els altres 
els seguim”.

Aquest 2023, Els Emmaskarats tornaran a buscar el pò-
quer d’asos a les quatre rues on participaran, a Sant 
Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Olot i Tossa de Mar. Cer-
quen la primera posició de la categoria on competeixen 
any rere any, la de comparsa. “Ens agrada ballar, és el 
que més gaudim, per tant, sempre comparsa”, confir-
ma el Rei del Carnaval d’Olot 2022, qui també ens dona 
el número de participants a la colla enguany: 87 balla-
dors “És un número correcte. Massa més tampoc no va 
bé, 87 és adient per poder-nos organitzar com volem”.
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LA SEVA PROPOSTA EXPLICA UNA SÈRIE DE 
CANVIS DE D’ON VOLEN SEGUIR CREIXENT

El títol que acompanya la comparsa de Els Gínjols d’en 
Bas no pot ser més explícita aquest any: ‘Re-evolució 
2.0’, l’inici d’una nova etapa per a aquesta colla creada 
el 1996, quan els pares dels integrants adults del grup 
van decidir portar la seva amistat més enllà de la llar 
d’infants on portaven els seus fills.

El renaixement de la colla carnavalesca ens l’explica el 
nou cap de colla d’aquesta edició, David España: “Anem 
vestits del futur dels Gínjols, perquè hi ha hagut una 
sèrie de canvis aquest any. Per això el títol, Re-evolu-
ció 2.0. És la revolució de Els Gínjols, que arriben tre-
pitjant fort i a donar-ho tot”. I hi afegeix un avís per 
a navegants. A Els Gínjols se’ls coneixen molts premis 
al llarg dels seus prop de 30 anys d’història, tant en la 

Els Gínjols 
d’en Bas tornen 
trepitjant fort
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categoria de carrossa com de comparsa. Ara només 
participen en la modalitat de comparsa, i els premis no 
són una prioritat. “L’important és passar-ho bé, són les 
hores que passem amb la colla preparant la disfressa; 
els premis ens són igual. El que volem és assajar, ma-
quillar-nos, desfilar i gaudir ballant a totes les rues que 
puguem”, sentencia l’actual cap de colla. Els nous Gín-
jols practiquen amb els fets; aquest any són vora 40 
persones que s’han marcat com a objectiu participar a 
totes les rues que es programin de manera no simul-
tània durant els caps de setmana que tindran lloc els 
carnavals a les comarques de Girona. D’aquesta mane-
ra, han previst ser a Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, 
Olot, Tossa de Mar i Palafrugell. “I l’any que ve esperem 
ser més gent”. Aquesta és la filosofia de Els Gínjols 2.0.

"Anem vestits del futur 
dels Gínjols, perquè hi ha 
hagut una sèrie de canvis 
aquest any. Per això el títol, 
Re-evolució 2.0"
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La Quarta Paret, 
a ritme de musical
L’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES PARTICIPARÀ A LA 
GRAN RUA AMB UNA ADAPTACIÓ CARNAVALESCA 
DE ‘CATS’

Una de les propostes de la Gran Rua del Carnaval que 
dona compte del gran nivell que s’exhibirà aquest any 
pels carrers de la ciutat és la que arriba de la mà de la co-
lla benjamina, la Quarta Paret. L’escola d’arts escèniques 
olotina es va estrenar la passada edició en la categoria 
de comparsa, amb totes les dificultats que representava 
la represa després de la pandèmia. Amb un enginyós joc 
de paraules, van titular la coreografia ‘Arrenquem el vol’, 
i a fe que el van arrencar. Una seixantena d’assistents de 
vol van desplegar un ball perfectament sincronitzat aju-
dant-se de maletes de rodes ben compassades. El direc-
tor de l’escola, Jordi Masegur, reivindica l’esforç fet per 
part d’un centre al qual se li pressuposa el ritme: “Només 
uns 20 o 25 membres de la colla són també alumnes; la 
resta són pares o acompanyants que col·laboren especí-
ficament per a l’ocasió”, explica.

Masegur admet que l’any passat va ser difícil pujar al 
carro del Carnaval en un context postpandèmic, però la 
il·lusió va poder més que qualsevol altra consideració. 
“Va ser la proposta d’alguns alumnes, i jo m’animo ràpid 
a una proposta d’aquest tipus”. Per al vestuari de l’any 
passat, tenint en compte el temps amb què comptaven, 
van haver d’externalitzar el disseny. Enguany, en la seva 
segona participació al Carnaval d’Olot, fan un salt felí pel 
que fa a qualitat. “Aquest any tot és creació. A partir dels 
meus dissenys, hem organitzat diferents equips, de con-
fecció, de complements, de maquillatge i de motxilles 
(ornaments que els participants porten a l’esquena per 
carnaval)”, confirma.

L’escola d’arts escèniques s’ha inspirat en ‘Cats el musical’ 
per recrear els diferents fèlids que formen la comparsa 

que partirà en setena posició a la Gran Rua d’Olot. A la 
presentació de colles del passat 4 de febrer, van sor-
prendre amb les quatre espècies de disfresses que van 
mostrar, i encara se’n van reservar tres tipus de gats més 
per descobrir als diferents carnavals on participen. “Amb 
aquests gats hem volgut representar una mica la societat, 
veurem gats amb més caràcter i d’altres més sensibles. 
Tot i les referències al musical que es representa a Broad-
way o Londres, hem adaptat els vestits al carnaval, on 
non gaudim de la llum dels focus, i per tant hi ha menys 
mate i més brillant”. I, sí, enguany a La Quarta Paret tam-
bé se li pressuposa una coreografia molt ben compassa-
da, en una edició en què ha augmentat els participants 
fins a una vuitantena. És per tot això que estem en posi-
ció d’assegurar que l’escola d’arts escèniques garrotxines 
tornarà a ser un bon rival aspirant a un dels premis de la 
categoria de comparsa.

Aquest any, La Quarta Paret amb ‘Cats el musical’ parti-
ciparà per primera vegada a la Rua del Carnaval de Plat-
ja d’Aro, la d’Olot i finalment s’afegirà també a la rua del 
Carnaval de Sant Joan les Fonts. De cara a l’any que ve, no 
descarta apujar l’aposta i participar també al Carnaval de 
Sant Feliu de Guíxols.

VINE A LA QUARTA PARET, VINE A FER EL QUE T'AGRADA

info@laquartaparet.cat  |  laquartaparet.cat  |  972 74 44 32  |  C. Fajol, 2 17800 Olot
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Karnavalots és una de les 
colles més joves de la comar-
ca. El 2019, un grup de veïns 
i veïnes del barri de Sant Mi-
quel d’Olot es van unir per 
endinsar-se en el món dels 
carnavals. La conformen una 
trentena de persones, es-
sencialment famílies i gent 
de totes les edats, sense 
ambició per guanyar premis 
sinó més aviat de passar una 
bona estona junts. Enguany, 
tornaran a ser presents al 
Carnaval d’Olot i hem pogut 
parlar amb una dels seus 
membres, Sílvia Pascal.

Aquest què heu pensat per 
al carnaval?

Aquest any no som cap ani-
mal, és una temàtica dol-
ça, més tendra comparada 
amb l’any passat. Com sem-
pre, fem una mica de pluja 
d’idees tots i després esco-
llim la disfressa i el muntat-
ge que a més gent agrada. 
La novetat serà que decora-
rem el remolc que portem a 
la carrossa. Se’ns veurà una 
mica més!

“Enguany presentarem una 
temàtica més dolça, més tendra”

Karnavalots: 

LA COLLA DEL BARRI DE SANT MIQUEL DESFILARÀ A OLOT, SANT JOAN LES FONTS I PLATJA D’ARO

Com van aquests darrers dies 
de preparació?

Som pocs i no és fàcil, però 
seguim treballant dur per te-
nir-ho tot a punt. Anem més bé 
que altres anys, crec que amb 
el temps hem après, també, a 
organitzar-nos millor.

Us podrem veure a Olot... i a 
algun lloc més?

Sí! L’any passat vam desfilar a 
la rua d’Olot i també vam anar 
a Platja d’Aro, i aquest any te-
nim previst fer el mateix, si tot 
va bé. Ens va agradar molt l’any 
passat anar a Platja d’Aro: veus 
molta professionalitat, colles 
molt grans... és una sensació i 
un ambient que ens va agradar 
viure. I com no podia ser d’altra 
manera, també serem al carna-
val de Sant Joan les Fonts, on 
sempre ens tracten molt bé. 

Com d’important és per al 
barri que sigueu presents als 
diferents actes de ciutat?

A nosaltres ens fa molta il·lusió 
representar el barri. Molta de la 

gent que conformem la colla 
formem part, també, de l’As-
sociació de Veïns de Sant Mi-
quel. És un barri amb unes 
característiques complexes 
però que ens l’estimem molt 
i li volem donar vida. 



www.citolot.cat CITOLOT CITOLOT

Col·lecció de punts de llibre 
amb els cartells del Carnaval d’Olot 

COMPLETA LA 
TEVA COL·LECCIÓ!! 
Passa a recollir-lo a l’oficina del CIT
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La Santjoanenca 
envaeix els carnavals
ELS DE SANT JOAN LES FONTS PROMETEN UN 
“ESPECTACLE” AMB LA BATALLA QUE HAN IDEAT 
ENTRE FORMIGUES I OSSOS FORMIGUERS

Impressionava veure els dos protagonistes de la propos-
ta carnavalesca de la Santjoanenca quan van aparèixer 
al menjador del Restaurant La Deu després del sopar de 
colles. Una noia vestida de formiga corria esporuguida 
davant d’un os formiguer gegant. La disfressa del mamí-
fer, més que una disfressa, és una gran estructura amb 
un cap basculant més alt que l’home que la porta. “A 
partir d’aquí, es fa tot un espectacle que ja es veurà en 
els diferents carnavals”, promet Genís Salavert, un dels 
més de 80 integrants de la colla carnavalesca enguany. 
Aquests carnavals on participaran, a més del de Sant Joan 
les Fonts, seran els de Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, 
Santa Cristina d’Aro i Olot.

La comparsa de Sant Joan les Fonts no ha deixat mai de 
banda la  carrossa, per molts integrants que hagin arribat 
a ser. “És una conjunció que ens agrada molt, la de ballar 
amb carrossa. Tota la preparació de la carrossa és també 
molt interessant”.
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La Penya 
Els S’Tokats 
va de ‘vulcaninges’

PROMETEN TORNAR A SACSEJAR L’AUTOBÚS 
‘BAILÓN’ EN QUATRE POBLACIONS 
CARNAVALESQUES

La Penya Carnavalesca Els S’Tokats de Sant Joan les 
Fonts han aprofitat el carnaval del 2023, apressat pel 
calendari litúrgic, per donar sortida a una idea de fàcil 
preparació i que tenien al cap des de feia algun temps. 
Qui té una colla d’amics de fa molts anys, sap que en el 
sí de la colla es creen bromes particulars, llenguatges 
i argots únics que només entenen els seus membres, i 
això és precisament el que li ha passat a Els S’Tokats, la 
penya que un grup d’amics va crear el 2004, ara fa gai-
rebé 20 anys. D’aquesta manera ha sorgit els ‘Vulcanin-
ges’, la proposta que exhibiran enguany des del segon 
pis del famós autobús-carrossa d’animació que con-
dueixen, batejat com a ‘Bailón’. “Es tracta d’una història 
que teníem a la penya i que ens feia gràcia. Aquest any 
l’hem fet realitat”, comenten dues de les seves històri-
ques integrants, Lídia Romero i Montse Becerra, qui va 
ser la Reina del Carnaval el 2015.

Enguany, el bus ‘Bailón’ de Els S’Tokats recorrerà les 
rues de Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Olot i Sant 
Joan les Fonts, l’última parada obligada per a una penya 
que es deu al municipi dels mil brolls d’aigua. A bord, 
hi viatjaran una trentena de participants i un únic ob-
jectiu: “passar-ho bé, bàsicament”, expliquen els seus 
membres. “És un èxit, tenim molta col·laboració per 
part de tothom”, afirma amb orgull aquesta penya car-
navalesca ben bé de la Garrotxa.
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Carn de Carnaval

L’ANIMADOR MIQUEL CANAL ‘MIGUELI’ ÉS UNA DE 
LES ÀNIMES DEL CARNESTOLTES OLOTÍ

El 25 de febrer tornarà a animar el carnaval des de 
primera hora, literalment. Recorrerà els carrers d’Olot 
per encomanar la rauxa, tot preparant el públic a rebre 
amb energia la Gran Rua del Carnaval. “Va ser una pro-
posta que li vaig fer a l’alcalde, li vaig dir que m’agrada-
ria passar pels carrers, portar-hi una mica de música, 
que és alegria, i començar de bon matí. Vaig començar 
l’any passat i va anar molt bé, la gent que vaig trobar 
al Firal s’ho passaven bé. Va bé que a la ciutat de tant 
en tant hi hagi alguna activitat alegre i divertida per 
aixecar els ànims després de tot el que hem passat”, 
explicava no fa massa Miquel Canal ‘Migueli’ en una en-
trevista a Olot Televisió i per a la qual va costar molt 
convèncer-lo.

Aquest garrotxí, que va arribar a l’edat adulta amb 
molta timidesa, va començar a participar del Carnaval 
d’Olot de la mà d’un parell de companys de futbol amb 
qui havia animat els sopars de Nadal fent ‘playback’. Els 
tres amics van aconseguir llicència per participar a la 
Gran Rua del Carnaval d’Olot de manera separada de la 
resta de colles. Amagant la seva identitat amb caretes 
i muntats en patinet, es permetien el luxe de recórrer 
l’avinguda de Santa Coloma i el Passeig de Barcelona en 
un sentit o en el contrari, animant els espectadors en 
el temps d’espera entre comparsa i comparsa. Els anys 
van passar i dos d’aquells amics van deixar de patinar 
a la Gran Rua. En ‘Migueli’, però, “es va anar deixant”, 
com explica, i va començar a animar el recorregut tot 
sol, a sobre d’una moto i sense màscara. Li agradava 
aquella sensació de fer feliç a la gent, arrencar-los un 
somriure o una riallada.

Fa uns anys, el CIT va considerar-lo per ser el Rei de 
Carnaval. També a l’entitat la va costar convèncer-lo, 
fins al 2020. “No m’hi veia de Rei del Carnaval sense po-
der anar al meu aire”, comenta. “Quan em vaig jubilar 
em van tornar a fer la proposta. Llavors hi havia una 
reina molt engrescadora, alegre i divertida, la Carme 
Puigdemont. Sent així, vaig acceptar, i he de dir que és 
de les millors coses que m’han passat a la meva vida. 
El carnaval tothom entén que és la rauxa i la disbauxa, 
però hi ha coses més importants que no hagués pensat 
mai que a la meva edat les aprendria. De les visites a 
les residències, a les escoles i a Integra vaig aprendre 
que un somriure fa feliç i que una abraçada d’un nen o 
una nena té molta importància”.

Aquells sentiments el van atrapar. Recentment, en ‘Mi-
gueli’ ha començat a freqüentar algunes residències, 
simplement per fer animacions, com assíduament fa al 
Mirador del Puigsacalm, ubicat al seu municipi, o per 
portar de passeig els usuaris en una bicicleta adapta-
da, com fa des de La Tardor d’Olot. Això, tant per a als 
visitants com per als que l’esperen, s’ha tornat una de 
les coses més importants.
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Els Marxosos 
i la força dels volcans
LA COLLA DE SANTA PAU S’HA INSPIRAT EN 
L’ENTORN PER DISSENYAR UNES DISFRESSES 
PLENES DE COLOR

Una de les disfresses més vistoses que es van poder veu-
re durant el sopar de colles de principis de febrer va ser 
sens dubte la dels Marxosos de Santa Pau. Sota el nom 
d’’Explosió Volcànica’, la colla garrotxina va exhibir uns 
vestits d’un groc i vermell rabiüts que s’escampaven pel 
cos dels models, sobresortint dels seus caps en llargues 
puntes, com la lava quan surt amb fúria del volcà. A l’ale-
gria de la proposta també va contribuir la força dels dos 
balladors que la lluïen, entre ells, Carme Puigdemont, una 
de les Reines del Carnaval d’Olot amb més marxa que es 
recorden, qui el 2020 va fer tàndem amb Miquel Canal 
‘Migueli’.

Es tracta d’una disfressa plenament carnavalesca, la que 
lluiran la trentena de persones que enguany representa-
ran la colla garrotxina als carnavals de Platja d’Aro, Olot i 
Sant Joan les Fonts, tant en la categoria de comparsa com 
de carrossa. Per pensar la proposta, els veïns de Santa Pau 
només han hagut de mirar a l’entorn de la conca volcàni-
ca que els envolta. “Un de la colla va proposar-ho i ràpida-
ment ens hi vam sumar tots”, explica Maria Rosa Teixidor, 
cap de colla i molt implicada en el Carnaval d’Olot, com 
a santapauenca i membre de la junta del Centre d’Inicia-
tives Turístiques, organitzador de l’esdeveniment. “Som 
una penya petita i modesta. El nostre objectiu mai de la 
vida ha estat guanyar un premi, sinó participar-hi i pas-
sar-nos-ho bé”. Tot i així, els Marxosos no han complert 
18 anys de recorregut als carnavals amb les mans buides. 
En el seu palmarès es troba, per exemple, el 1er Premi 
de Comparsa al Carnaval d’Olot amb ‘Els cibernètics’, l’any 
de la seva estrena, seguit de quarts i cinquens premis 
els anys posteriors. Teixidor també explica que els costa 
aconseguir relleu per a la colla. “Costa molt que el jovent 
s’involucri, tot i que aquest any tenim alguns de nous”.
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Els Amics Mar i Muntanya 
tenen ganes de carnaval
LA COLLA MIXTA DE LA GARROTXA I LA COSTA BRAVA HA 
INCREMENTAT ELS SEUS MEMBRES FINS A UNA NORANTENA
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‘Dona-li temps al temps’. Així s’anomena la proposta 
de Els Amics del Carnaval Mar i Muntanya per a aquest 
2023. Les disfresses femenines que van acompanyar 
aquest títol al sopar de colles portaven una vistosa 
motxilla de vius colors, que bé podia representar les 
ales d’una papallona o la maneta dels rellotges de cor-
da, si tenim en compte el nom. “Ens hem dit ‘Dona-li 
temps al temps’ perquè al final, si t’ho treballes, tot 
surt”, argumentava la portaveu de la colla, Maura An-
drés, al final de la vetllada. De fet, és cert que s’ho han 
treballat. Des que aquesta colla mixta va néixer que 
ha deixat bocabadat el públic que l’ha vist. I no deu ser 
pas fàcil mantenir el nivell treballant a distància. Però 
la feina ha donat fruïts, i fins i tot han guanyat adeptes 
en aquesta edició. “Aquest any hem crescut bastant i 
som 90”, certifica Andrés.

Els Amics del Carnaval Mar i Muntanya competeixen 
en la modalitat de carrossa gran i aquest any es 
deixaran veure a Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, 
Santa Cristina d’Aro, Olot i Tossa de Mar. Consta-
ten les ganes de carnaval, no només dels membres 
d’aquesta colla, sinó per part de tots els grups parti-
cipants. “Aquest any s’ha vist amb el sopar, que mai 
havíem batut aquest rècord de participació. La gent 
té ganes de gresca i de passar-ho bé”, constata Laura 
Andrés.
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Les Tremendes 
recuperen les llunes 
a la disfressa
LA COLLA HA VISCUT UNA RENOVACIÓ PERÒ 
MANTÉ EL SEU CARÀCTER FAMILIAR

Aquest any, la colla Les Tremendes del barri de Sant Roc 
d’Olot ha preparat una disfressa molt original que porta-
ran els seus 75 integrants als carnavals d’Olot, Sant Joan 
les Fonts i Platja d’Aro. Sota el nom de Tremendívores, 
el passat 4 de febrer van presentar al públic un vestit de 
planta carnívora, però no una qualsevol, sinó la famosa 
planta del clàssic videojoc Super Mario Bros i les seves 
posteriors entregues. El cap i el tors de les dues inte-
grants de les Tremendes sobresortien de la boca de la 
planta. Com a remat final, les noies portaven un divertit 
tocat en forma de mosca, l’insecte que el vegetal estava a 
punt d’atrapar.

Es dona el cas que les plantes carnívores de Super Mario 
Bros són vermelles amb llunes blanques, igual que molts 
vestits de flamenca, una clara autoreferència a aquesta 
colla sorgida de la Casa Cultural d’Andalusia de la Garro-
txa. “És una proposta molt creativa en la qual destaca la 
combinació del videojoc amb el ritme de Les Tremendes”, 

explicava Rosa Ramos, de la colla carnavalesca, al so-
par-presentació de principis de febrer. Si el ritme de què 
parlava és el de les sevillanes o el d’un altre pal flamenc, 
només ho confirmarem a partir de la Rua del Carnaval de 
Platja d’Aro, la primera on participaran.

Ramos explica que aquest any a Les Tremendes hi ha ha-
gut renovació: “Hi ha hagut gent que ha marxat i altra que 
ha arribat”, però confirma les ganes que percep entre els 
integrants d’enguany i el manteniment del caire familiar 
que ha caracteritzat des de sempre aquesta colla nascu-
da el 1994. “Estem notant les ganes de la gent per viure el 
carnaval”, assegura Rosa Ramos.
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El Carnaval també 
té tradició a l'Orfeó 
Popular Olotí

L'ATENEU ACULL UN SOPAR-CONCURS PER A 
SOCIS I UN ESPECTACLE OBERT AL PÚBLIC

Entre els històrics amants del carnaval a Olot, és ben 
coneguda la devoció que l'Orfeó Popular Olotí té per 
aquesta festa. Fa dècades que l'ateneu hi celebra un 
sopar que és alhora concurs de disfresses -el cap de 
setmana que pertoca, abans del Dimecres de Cendra-. 
L'esdeveniment ha comptat amb il·lustres vestits i tam-
bé il·lustres animadors de la festa, com Ramon Bassols, 
Àngel Girona o els desapareguts Joaquim de Trincheria 
–qui va ser president de l'entitat- i Josep Maria Fontfre-
da, qui va tenir l'honor de ser el primer Rei del Carnes-
toltes del Carnaval d'Olot organitzat pel Centre d'Inicia-
tives Turístiques i va portar fins a l'Orfeó alguna de les 
disfresses més recordades de la història de l'ateneu. 
Les seves fotografies vestit com una sirena, amb pe-
rruca rossa fins a la cintura i cua de peix de roba blava, 
encara provoquen somriures d'orella a orella.

En els últims anys, el concurs, que és exclusiu per a so-
cis, se celebra sota una temàtica comuna que, a comp-
te de voler ser original, és cada any més recargolada. 
Els membres de l'Orfeó s'han disfressat de coses tan 
inversemblants com articles d'higiene o productes làc-
tics, i aquest any s'han marcat el repte de vestir-se sota 
la temàtica de 'Salvem el planeta'. La cita és el dissab-
te 18 de febrer al vespre. Serà divertit conèixer quines 
han estat les pensades que han tingut. Entre els pre-
mis, sempre s'hi compten productes de proximitat.

Un monòleg per acabar la festa

Enguany, l'Orfeó ha volgut sumar-se a la festa de car-
naval que se celebra a la ciutat, el cap de setmana del 
25 de febrer, amb un monòleg a càrrec de l'humorista 
Elías Torres, que el CIT ha tingut la generositat d'inclou-
re en el programa oficial, després del Concurs-recital 
de Poesia Eròtica. El diumenge 26 de febrer, a les 8 del 
vespre, el teló de l'Orfeó s'obrirà per veure l'espectacle 
'Guerra', que Torres va estrenar el passat novembre a 
la històrica Sala Crespi de Terrassa, omplint 340 locali-
tats amb molt bones crítiques.

El 2019 l'Orfeó va celebrar el concurs de carnaval sota la temàtica de productes d'higiene
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A 'Guerra', Elías Torres vol denunciar i conscienciar so-
bre els conflictes bèl·lics utilitzant l'humor com a arma 
llancívola. Es tracta d'un espectacle de 90 minuts al 
més pur stand-up comedy per al qual s'han preparat 
descomptes, tant per als membres de les colles carna-
valesques de la Garrotxa, com per als socis del CIT i de 
l'Orfeó. Les entrades es poden adquirir per Internet a 
Entradium.com o a taquilla a La Cuina de l'Orfeó.

El monòleg d'Elías Torres tancarà el programa 
del Carnaval amb descomptes per a colles i so-
cis del CIT i de l'Orfeó

Ramon Bassols i Josep Maria Fontfreda 
al Carnaval de l'Orfeó del 2005

Elías Torres porta a Olot l'espectacle 
'Guerra' amb motiu del carnaval
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Events Planner E&A 
es proclamen com un 
dels millors professionals 
de casaments de l’Estat

L’EMPRESA OLOTINA GUANYA EL WEDDING 
AWARDS DE BODAS.NET PER SEGON ANY 
CONSECUTIU

La consolidada empresa olotina Events Planner E&A 
ha guanyat per segon any consecutiu els prestigiosos 
guardons del sector nupcial Wedding Awards. D’aques-
ta manera, s’ha situat en la primera posició de la cate-
goria d’organització de casaments de la demarcació de 
Girona.

Bodas.net, organitzador dels Wedding Awards, comp-
ta amb un directori de més de 50.000 empreses. Totes 
elles tenen les mateixes possibilitats de guanyar el re-
coneixement. Els premis són els únics que reconeixen 
exclusivament les millors empreses del sector nupcial i 
són lliurats en funció de les opinions reals de les pare-
lles que ja s’han casat. En aquest sentit, Events Planner 
E&A compta amb una puntuació de 5,0 sobre 5,0 en 
tot el 2022, any que ha servit per atorgar-los els premis 
2023 per segon any consecutiu. Tot l’equip està molt 
satisfet i agraït pel reconeixement i l’estima rebuda 
per part dels nuvis que van organitzar el seu casament 
amb ells. “A vegades ens han demanat quina nota vo-
lem, però nosaltres els ho diem ben clar, que posin la 
nota que vulguin. No demanem nota, a nosaltres ens 
agrada saber la valoració que ens fan els nuvis, perquè 
si fallem en alguna cosa, podem millorar”, explica Ans-
cari Segovia, gerent de l’empresa olotina.

L’any passat, Events Planner E&A va ampliar tant el seu 
equip com la cartera de serveis per satisfer la creixent 
demanda de casaments que va rebre, així com l’ampli 
ventall d’esdeveniments que ofereixen: des de l’orga-
nització d’aniversaris, esdeveniments corporatius per 
a empreses, esdeveniments solidaris, organització i 
oficiants de batejos o cerimònies de benvinguda (ba-
teig civil), comunions, enllaços i cerimònies d’acomia-
dament.

Un altre servei recentment incorporat amb molt 
d’èxit, i molt ben valorat pels nuvis, ha estat la fusió 
de l’equip d’Events Planner E&A amb Vulcanic Drinks 
Servei de barres lliures per a qualsevol mena d’esde-
veniment.

Foto: Events Planner E&A

Foto: Events Planner E&A

Foto: Vulcànic Drinks
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Quin és l’origen 
del carnestoltes?
EN ELS SEUS ORÍGENS ERA UNA FESTA CELEBRADA 
A L'ÈPOCA D'HIVERN, RELACIONADA AMB LA 
COLLITA I DURANT LA QUAL ESTAVA PERMÈS DUR 
A TERME TOTA MENA D’EXCESSOS

El carnaval, conegut també a Catalunya com el carnestol-
tes, és una festa que se celebra en funció del calendari 
lunar. Exactament, el dijous gras marca el seu inici i se 
celebra fins al dimecres de cendra, que marca el final 
d'aquesta festa i el començament de la quaresma.

Hi ha un fort consens entre els historiadors sobre l'ori-
gen pagà d'aquesta festivitat. La versió que molts d'ells 
sostenen explica que era una celebració que es produïa 
a l'hivern i que es remunta a 5.000 anys enrere. Aquesta 
tradició, impulsada pels sumeris i egipcis, consistia a fer 
una mena de ritual en una gran foguera per venerar els 
déus i demanar-los l'expulsió dels mals esperits de les 
collites. Eren festes en què es produïen tota mena d’ex-
cessos. També durant l’Imperi Romà i a l’antiga Grècia es 
duien a terme celebracions similars com les Saturnals, les 
Lupercals i les Bacanals.

En arribar el Cristianisme, aquest adaptaria moltes de les 
celebracions, donant-li un altre format i enquadrant-les 
dins el seu calendari litúrgic. Aquesta festa, llavors, pre-

tenia deslliurar-se d'aquelles privacions que arribaven 
acompanyades amb el període de la quaresma, que es 
caracteritzava per la duresa, la repressió i el sacrifici. És 
per això que la gent feia tot el que no podria fer en els 
dies vinents. Sobretot consumien quantitats desmesura-
des de carn porcina, ja que, per exemple, durant el diven-
dres de quaresma està prohibit menjar carn.

Amb el pas del temps, la festa va adoptar un caràcter laic 
i es va popularitzar a molts països. Avui dia, és una festa 
concebuda com una diversió, on la disbauxa, la sàtira i 
la gresca en són els principals protagonistes. Ja ho diu la 
dita popular: "per carnaval, tot s'hi val".

Per què ens disfressem per carnaval?
Amb tantes llicències per a la disbauxa, van començar 
els desbordaments, i a l'edat mitjana l'Església no les 
veia amb bons ulls, per tant, van prohibir la festa popu-
lar només autoritzant festes privades. Per això, la gent es 
tapava la cara amb màscares, per evitar ser reconeguda i 
poder actuar amb més tranquil·litat i llibertat.

D’on prové el terme carnaval’ i carnestoltes?
L'etimologia més que probable de carnaval és ‘carnem le-
vare’, és a dir, “treure's la carn o evitar la carn”. Una altra 
de les expressions originals, també llatina, és ‘carn tolle-
re’, que significa exactament el mateix, i que hauria do-
nat origen al nom ‘carnestolendes’, la nomenclatura que 
rebia el carnaval durant l’edat mitjana i que, de fet, és la 
més estesa a Catalunya.
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NOSALTRES FEM LA FEINA, TU ET DIVERTEIXES

O r g a n i t z e m  t o t  t i p u s  d ’ e s d e v e n i m e n t s ,  b a t e j o s ,  a n i v e r s a r i s ,  
c a s a m e n t s ,  e v e n t s  c o r p o r a t i u s  i  a  p a r t i r  d ’ a r a  B A R R E S  

L L I U R E S  p e r  l e s  t e v e s  f e s t e s  d ’ a n i v e r s a r i s  o  q u a l s e v o l  a l t r e  
t i p u s  d ’ e v e n t  B Y ;

Vulcanic
Drink

Els aparadors d’Olot, una 
finestra al món animal

ELS COMERÇOS D’OLOT SE SUMEN AL CARNAVAL 
DECORANT LES SEVES VITRINES

El Carnaval d’Olot no només es viu als carrers, sinó tam-
bé dins els establiments de la ciutat. Un any més, dife-
rents comerços de l’Associació de Comerciants d’Olot 
(ACO) participen al concurs d’aparadors que se celebrarà 
el divendres i dissabte de carnaval. L’objectiu és partici-
par de la festa i, al mateix temps, tenir la possibilitat de 
guanyar algun dels premis que es repartiran. Aquest any 
la temàtica escollida per decorar els diferents aparadors 
és el món animal. A partir d’aquesta premissa, cada es-
tabliment posa en marxa la seva creativitat i imaginació 
per ambientar el seu local.

El concurs es durà a terme divendres 24 i dissabte 25 de 
febrer. Un jurat extern a l’ACO serà l’encarregat de visi-
tar els establiments participants i fer-ne una valoració. 
D’entre tots ells s’escolliran els guanyadors, repartits en 
quatre categories: millor decoració i ambientació de dia, 
millor decoració i ambientació de nit, millor comparsa i 
un premi especial a la millor decoració de les residències 
de gent gran.    
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Olot Televisió fa 
25 anys
LA TELEVISIÓ DE LA GARROTXA PREPARA UNA 
PROGRAMACIÓ ESPECIAL PER CELEBRAR EL 
PRIMER QUART DE SEGLE D’HISTÒRIA

El Carnaval d’Olot del 1998 va ser el primer difós a través 
d’Olot Televisió a tota la comarca. La cadena feia molt 
poques setmanes que havia iniciat la seva emissió, amb 
la voluntat d’esdevenir un mitjà de comunicació proper, 
de qualitat, obert i participatiu. Des de llavors, la seva 
programació informativa, divulgativa i d’entreteniment 
ha estat recompensada amb el reconeixement i la fide-
litat dels espectadors –té algunes de les millors xifres 
d’audiència registrades per una televisió de proximitat 
al país- i la consecució de prestigiosos premis com els 
Carles Rahola de Comunicació Local de Girona o els Pre-
mis Zapping de Catalunya.

Ara, la Televisió 
de la Garrotxa 
prepara una 
p r o g r a m a c i ó 
especial per re-
cuperar alguns 
d’aquests grans 
moments. El buc 
insígnia serà 
un programa 
d’emissió set-
manal que fins 

a finals d’any repassarà alguns dels millors programes 
del canal de proximitat. Una entrevista prèvia o un de-
bat, depenent dels casos, posarà en context el progra-
ma, recuperant alguns dels seus protagonistes, davant i 
darrere les càmeres. Tots recordem els grans reportat-
ges que, amb rigor, han disseccionat la realitat de cada 
moment –un exemple en va ser l’espai ‘Càmera 4’. En 
la història de la cadena, però, també hi ha hagut fites 

de l’entreteniment, com ‘El safareig’ –que va donar a 
conèixer, entre d’altres, el Gran Zappa, el Rei Carnestol-
tes del 1998-, ‘Olot City’ –tertúlia que reunia al City Arms 
personalitats com Josep Maria Fontfreda, Rafel Griera o 
Pere Aulina-, ‘I... per què?’ o alguns programes mítics de 
l’estiu, més recents, com el ‘karaoke’ Dona la nota o el 
Talent Volcànic. Menció a part mereixen els programes 
especials i en directe que s’han acostat als pobles i a la 
capital durant aquests 25 anys.

Hemeroteca de notícies i concursos a les xarxes
Paral·lelament al programa setmanal, Olot Televisió tam-
bé treballa en la recuperació de certes notícies d’aquests 
primers 25 anys d’història d’Olot Televisió, importants, 
tràgiques, emotives o curioses, que es podran veure en 
una secció especial cada setmana als informatius del 
canal. Per donar difusió d’aquesta història compartida 
entre la cadena i els espectadors de la Garrotxa, el mitjà 
està dissenyant un concurs a través de les xarxes socials 
que reptarà els espectadors a exposar els seus coneixe-
ments sobre la cadena, a través de preguntes que s’ac-
tualitzaran periòdicament.

La Televisió de la 
Garrotxa recuperarà 
alguns dels seus 
millors moments en un 
programa especial que 
s’emetrà setmanalment 
fins a finals del 2023
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El gran Zappa, 
un Rei del Carnaval tímid

TOT I LA SEVA EXTRAVAGÀNCIA, EL FINS FA 
POC PRESIDENT DEL CIT, JOSEP ANDRÉS, ENS 
DESCOBREIX EL ZAPPA MÉS INTROVERTIT I QUE 
SEGURAMENT MAI NINGÚ NO HAVIA CONEGUT

A les primeres edicions del Carnaval d’Olot els reis i rei-
nes solien ser persones conegudes, persones populars 
de la comarca, persones que, qui més qui menys, ha-
vien vist alguna vegada o en sabien alguna història o, si 
més no, alguna anècdota. El Rei del Carnaval d’Olot del 
1998 va ser Antoni Huertas, “el gran Zappa”. Sempre es 
passejava amb una moto –s’hi va casar i tot-, duia unes 
peculiars botes, roba de cuir i una barba i cabells llargs. 
Quan no duia el casc, duia un barret. 

El fins ara president del Centre d’iniciatives Turístiques, 
Josep Andrés, el recorda, però, d’una altra manera dife-
rent respecte del que tothom imagina: “Era una persona 
afable, bona gent, molt disposat a fer el que li demanes-
sis... Era de molt bon fer i una persona molt reservada”. 
De fet, Andrés explica que “en un principi a en Zappa no 
li feia gaire gràcia ser Rei ni això de fer-se veure” davant 

l’atenta mirada de tanta gent. “Recordo que en Zappa 
em va dir: jo ja faig el meu carnaval cada dia, vaig de 
carnaval tot l’any, jo”... En Zappa, però, va desfilar pels 
carrers d’Olot aquell any i va transmetre la seva manera 
de ser en un altre context, diferent del que vivia quoti-
dianament. 

En Zappa no era de carnavals, de fet, no formava part de 
cap colla i mai més va tenir-hi lligams estrets. Fos com 
fos, però, persones com ell van ajudar a donar l’impuls 
necessari a un carnaval que amb el pas del temps ha pu-
jat com l’escuma pel que fa a popularitat. El Gran Zappa 
ja no és entre nosaltres, però els records, també dins el 
Carnaval d’Olot, perduraran per sempre. 
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El Carnaval del 1998, 
un dels més nombrosos

DESPRÉS DE 9 ANYS, EL CARNAVAL D’OLOT 
ESDEVENIA LA GRAN FESTA FINAL DELS 
CARNAVALS A LES COMARQUES DE GIRONA 

Si hi ha una celebració que omple els carrers de la ciutat 
és sens dubte el Carnaval. El Carnaval de 1998 es va pre-
sentar sota l’etiqueta de ‘rural’ i va ser un dels més partici-
patius de la seva història, demostrant que s’havia acabat 
de proclamar com la gran festa final dels carnavals de les 
comarques gironines.

Es va celebrar el 27, 28 i 1 de març. L’autor del cartell va 
ser l’artista Miquel Ferrés (+Quel) amb una de les crea-
cions que més comentaris ha generat: una mena de per-
sonatge híbrid amb el cos de dona mig nua i la cua i cap 
de vaca. El cartell simulava un bric de llet. Antoni Huertas, 
més conegut com el Gran Zappa, va ser nomenat Rei Car-
nestoltes, juntament amb Nati Fernández com a Reina 
del Carnaval d’Olot. 

El Bar del Carme va guanyar el primer premi del concurs 
de bars i restaurants guarnits de Carnaval. El 98 també 
va ser un any d’efemèrides. La Penya AOAPIX va celebrar 

el seu desè aniversari i sis anys de col·laboració amb el 
Carnaval d’Olot. Aquell any, també va néixer Olot Televi-
sió i va donar compte del carnestoltes de la capital de la 
Garrotxa.

Premis del 1998: 

COMPARSES 

1r Petita Fantasia, de La Carnavalesca d’Olot 
2n Els gat-ets, de Sant Feliu de Guíxols 
3r Un toc d’elegància, de la colla Parc Nou d’Olot 

CARROSSES 

1r La Shiva i els misteris de l’Índia, d’Els Merlots de Santa Cristina d’Aro 
2n Fem el Pallasso o no?, de la Penya Els Gats de Sant Miquel d’Olot 
3r Bruixes, bruixots i altres animalots, de la Colla de Sant Vicenç de Torelló 
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Un cartell... d'època! 

L’ARTISTA OLOTÍ DAVID LÓPEZ VA SER L’AUTOR 
DEL CARTELL DEL CARNAVAL D’OLOT DEL 2008

Si parlem d’artistes garrotxins polifacètics, segurament 
en surten un munt de noms sobre la taula. Ara bé, un 
que sigui capaç de dissenyar tant un pessebre monu-
mental com un cartell de carnaval, n’hi ha ben pocs. 
Un jove David López va ser l’encarregat de realitzar el 
cartell del Carnaval d’Olot de el 2008. S’hi pot veure la 
figura d’una dona disfressada d’època i amb un antifaç 
que alça el braç agafant la lletra o d’Olot. 

Només veure l’obra ja es pot observar un clar aire mo-
dernista o ‘art noveau’. De fet, podria tractar-se d’una 
de les creacions al concurs de cartells per anunciar Ci-
garrillos París de principis del segle XX, que va promo-
cionar l’olotí Manuel Malagrida, fundador de l’imperi 
tabaquer més important de l’Argentina. Precisament 
per aquesta relació, López va voler utilitzar la tècnica 
del pastel per dibuixar el cartell original, tal com es feia 
antigament. 
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Viu el nostre carnaval 
allà on siguis

OLOT TELEVISIÓ ACOSTA EL CARNESTOLTES ALS 
SEUS ESPECTADORS A TRAVÉS DE QUALSEVOL 
DISPOSITIU

Tots estem d’acord que la millor manera de viure el carna-
val és a primera fila. L’agenda i les circumstàncies, però, no 
sempre ho fan possible. Ara, des que la televisió va fer el 
salt a qualsevol pantalla, s’ha convertit en un complement 
perfecte per veure els esdeveniments des de diversos 
punts de vista, tot i ser-ne protagonista. El mitjà continua 
sent útil, potser més que mai. És per tot això que Olot TV 
ha preparat una programació especial per no perdre’t cap 
detall de tot allò que té i tindrà a veure amb les colles car-
navalesques garrotxines en els propers dies. El primer es-
deveniment que la Televisió de la Garrotxa permetrà viure 
en directe és la rua del Carnaval de Platja d’Aro. El cap de 
setmana del 18 de febrer se celebren les rues dels princi-
pals municipis carnavalescs de la Costa Brava, una cita in-
eludible per a moltes colles garrotxines, que en els darrers 
anys solen pujar al pòdium. Un acord amb TV Costa Brava 
permetrà dur la rua del Carnaval de Platja d’Aro a les llars 
garrotxines el dissabte 18 a partir de les 5 de la tarda en 
directe, per seguir les colles preferides dels espectadors.

La programació especial d’Olot Televisió es bolcarà espe-
cialment en els esdeveniments del cap de setmana del 25 
de febrer, els dies clau per al Carnaval d’Olot. Dissabte, 
a 2/4 de 6 de la tarda, la Televisió de la Garrotxa iniciarà 
l’emissió especial en directe de la Gran Rua del Carnaval, el 
gran esdeveniment del carnestoltes olotí, on 15 colles de la 
Garrotxa i una desena més de fora de la comarca desple-
garan tots els seus encants amb l’objectiu d’emportar-se 
els millors premis o fer passar una estona el més divertida 
possible als espectadors. Presentat per Joel Tallant, Natàlia 
Moreno i Gerard Puigdemont, el programa no es deixarà 
cap detall de la Gran Rua per mostrar o comentar durant 
dues hores llargues.

A les 8 del vespre, la programació carnavalesca continuarà 
amb la primera emissió de l’Espectacle Reial, un xou real-
ment divertit, protagonitzat pels Reis i Reines del Carnaval, 
que cada any es fa més gran. Durant el que quedarà del 
cap de setmana, Olot Televisió ha previst algunes reemis-
sions per qui vulgui recuperar moments perduts o reviure 
experiències viscudes.

Tota la programació de Corisa, bolcada amb el Carnaval
L’esperit del Carnaval posseirà la programació dels di-
ferents mitjans de comunicació de Corisa a la Garrotxa, 
abans, durant i després del cap de setmana del Carnaval 
d’Olot, des de Les Notícies d’Olot Televisió als continguts 
del 5’+ de Ràdio Olot, passant per entrevistes i continguts 
especials a programes com La Finestra o Parlem de tu.

PROGRAMACIÓ DE CARNAVAL 
A OLOT TV

Dissabte 18 de febrer
17.00 Rua del Carnaval de Platja d’Aro 
en directe

Dissabte 25 de febrer
17.30 Gran Rua del Carnaval d’Olot 
en directe
20.00 L’Espectacle Reial 
del Carnaval d’Olot
23.30 Reviu la Gran Rua 
del Carnaval d’Olot

Diumenge 26 de febrer
15.30 Gran Rua del Carnaval d’Olot. 
Reemissió
22.00 L’Espectacle Reial. Reemissió


