
ESTIU A
Les Planes
d’Hostoles

2018



Dilluns
9 de juliol

A les 20:00h

Orquestra Ponticello de Neerpelt (Bèlgica) a la Plaça 
Nova de les Planes d’Hostoles.

60 joves damunt l’escenari ens oferiran la seva passió per la 

música. 



Dissabte
14 de juliol

De 16:00h a 20:00h

Pujada al campanar de l’església en motiu de la Festa 
de Sant Cristòfol (patró de la Parròquia) per a tothom 
que vulgui o pugui.

FESTA DE 
SANT CRISTÒFOL



Diumenge
15 de juliol

l’organista 

De 11:00h a 13:00h

Mostra d’Art Popular i Col.leccions al Temple

A les 10:00h

Missa cantada. Festa de Sant Cristòfol

A les 11:30h

Benedicció dels conductors, 
entrega del clauer i oració a Sant Cristòfol



Diumenge
15 de juliol

A les 17:00h

Concert amb l’orgue rehabilitat de la Parròquia amb 
l’organista Sílvia Castillo i la trompetista Momoko Furukawa

Entrada gratuïta 
En acabar el concert, petit refrigeri per a tothom



Del 20 al 25
de juliol

FESTA DE 
SANT JAUME 2018
(programa a part)

- Caca de Vaca
- Genion's
- Bala Hits
- Hora de Joglar
- Port Bo
- baixada de carretons 

...i molt més!



·  FESTIVAL D’ESTIU DE L A GARROTXA ·

PROGRAMACIÓ
2018



Una proposta de qualitat per als més petits de la casa que ha esdevingut un referent i un impres-
cindible en les programacions infantils del nostre país. Les més de 5 milions de visualitzacions al 
seu canal de Youtube en són un bon exemple.

I ara, després de la bona acollida dels seus dos primers discs “Canta amb El Pot Petit” (2012) i 
“Ritmes i Rialles” (2015), arriba el tercer disc titulat “A l’aventura” i la gira de concerts “La gran 
festa”. Un treball que consolida el projecte i dona molta importància a la música de qualitat i apta 
per a petits i grans, però que no oblida la posada en escena que els fa especials, jugant amb la 
màgia dels titelles, dels personatges d’en Pau, la Jana, la Melmelada Band, i de tot el món màgic 
de dins El Pot Petit. 

El grup continua amb la seva línia d’acostar diferents estils musicals a les famílies, amb unes lletres 
actuals, nous personatges i sobretot unes cançons amb les que els nens i nenes es puguin sentir 
identificats i se les facin seves, com han fet amb els anteriors discs.

A partir de les 11 del matí, i fins que comenci l’espectacle, espai d’oci familiar amb inflables, jocs, tirolina...
Servei de bar i entrepans

EL POT PETIT
DISSABTE 7 DE JULIOL

19.00h - EL LLOBER (allotjament rural)

Tradicional masia catalana situada dins d’un parc natural del Pi-
rineu oriental molt a prop del poble de les Planes d’Hostoles, 
envoltada per un bosc privat amb més de 7 hectàrees per per-
dre’s i trobar la tranquiŀlitat.

webnova.elllober.cat

ANTICIPADA 5€
TAQUILLA 8€



Sara Terraza és una cantautora de 21 anys, i guitarrista autodidacta. Després del seu pas com a 
solista pel programa ‘Oh Happy Day’ de TV3 amb el Cor Geriona, i d’una gira de més de 50 con-
certs per tot Catalunya, Sara Terraza ha començat el seu propi projecte amb referents de grans 
veus femenines com Amy Winehouse, Etta James, Lauryn Hill o Selah Sue. Tot aquest bagatge 
sumat a la seva enorme creativitat i inquietud artística ha anat modelant el seu estil cap al que 
podríem anomenar Pop-Soul, al qual ella hi aporta la seva personalitat per aconseguir un directe 
càlid i encisador.

Tot i la seva joventut, Sara Terraza ja ha estat seleccionada per la revista musical Enderrock com 
una de les veus femenines que trepitjaran fort properament. Actualment la Sara Terraza presen-
ta el seu primer disc “Sara Terraza & The Black Sheep” i ofereix un directe amb una barreja de 
temes propis i versions curosament escollits i arrenjats per tal de fer gaudir al públic. Versions 
d’artistes com Stevie Wonder o Amy Winehouse, plenes de subtileses i de riquesa musical, que 
juntament amb els seus temes propis composen un repertori caracteritzat per la seva enorme 
sensibilitat i alhora pel seu Groove i la seva tessitura de ritmes negres.

SARA TERRAZA & THE BLACK SHEEP

DISSABTE 14 DE JULIOL

22.30h - LES VOLTES GRATUÏT

Les Voltes a la Plaça Nova de Les PLanes d’Hostoles

Flors. Cafè. Una cantonada amb una terrassa a la Plaça Nova de 
Les Planes d’Hostoles.

www.lesvoltes.net



Després de més de cinc anys de silenci discogràfic, Manu Guix presenta “Després de tot”. Un 
recull de tretze cançons vitals, optimistes, que es mouen entre el pop i el soul d’autor. Es tracta 
d’una producció a cuatre mans entre Roger Rodés i el propi Manu Guix, realitzada al seu estu-
di Medusa de Barcelona, i masteritzada a Sterling Sound de Nova York a càrrec de Ryan Smith 
(Adele, Coldplay, Beyoncé entre d’altres). 

“El got mig ple” és la carta de presentació d’un disc que per damunt de tot, reivindica la impor-
tància de ser un mateix i de ser fidel a allò que sents. És una cançó alegre, optimista, que ens 
recorda que no hi ha problema que no tingui una solució. Una cançó que transporta a la sonoritat 
soul dels discs dels 70, d’una gran riquesa harmònica, i una melodia que aconsegueix desenvo-
lupar-se amb tota naturalitat durant poc més de tres minuts de felicitat. Manu Guix amb el seu 
teclat, cantant, fent totes les harmonies vocals, i acompanyat per la seva banda habitual, per pri-
mera vegada hi suma un cuartet de vent que aporta una potència que promet un directe realment 
espectacular.

Servei de bar i entrepans

22.00h - JARDINS HOTEL CAN GARAY
ANTICIPADA 12€

TAQUILLA 15€

MANU GUIX
DISSABTE 28 DE JULIOL

L’Hotel rural Can Garay és una casa modernista del 1906 de-
clarada patrimoni arquitectònic per la Generalitat de Catalunya 
com a Hotel Monument. L’hotel està situat a Les Planes d’Hos-
toles, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

www.hotelcangaray.com



Pianista, guitarrista, compositor, arranjador, lletrista i productor. Pep Sala, és conegut sobretot 
per ser juntament amb el desaparegut Carles Sabater una de les dues cares visibles de Sau. Tam-
bé ha estat el creador de Pep Sala & La Banda del Bar i, en solitari, sota el nom artístic de Pep 
Sala. Amb aquests grups ha realitzat gravacions de discs, gires i concerts arreu de Catalunya, així 
com també a Espanya, Europa i Estats Units.

“Bàsic” és el treball que vindrà a presentar, en format acústic i íntim, que permet escoltar les 
composicions de Pep Sala en el seu estat més pur.

PEP SALA
DISSABTE 4 D’AGOST

23.00h - RESTAURANT MAS SIUBÈS
ANTICIPADA 10€

TAQUILLA 15€

Restaurant Mas el Siubès és una masia molt antiga i molt cone-
guda en el seu entorn, ja que ha estat sempre un punt de refe-
rència en la història de les contrades.

www.maselsiubes.com



La Torre dels Tiŀlers està situada en una exceŀlent ubicació, al 
bell mig de la baixa Garrotxa, a la Vall d’Hostoles. Està rodejada 
d’una gran i bellíssima zona de boscos que la fan centre d’un 
magnífic paratge.

www.torretil-lers.com

22.00h - TORRE DELS TIĿLERS

L’artista canari Pedro Guerra, rescata el seu primer disc en solitari “Golosinas” per remasterit-
zar-lo i editar-lo de nou aquest 2018. Un fenomen semblant al que es va donar el 1995, succeix 
ara després de 25 anys. En els seus concerts el públic reclamava aquest disc i les seves cançons 
i això és el que ha fet decidir al cantant a donar el pas.

En aquesta nova gira, Pedro Guerra es farà acompanyar per una banda de dos músics a la bateria 
i al baix. Un concert que promet ser emocionant.

Servei de bar i entrepans

PEDRO GUERRA
DISSABTE 11 D’AGOST

ANTICIPADA 15€
TAQUILLA 18€



EL restaurant La Curenya està situat a la Vall d’Hostoles, just 
sota el Castell d’Hostoles, d’on s’hi pot pujar a peu per veure les 
grans vistes i les restes del castell. També pel mateix camí es pot 
arribar a les gorgues de Cogolls uns magnífics salts d’aigua on 
s’hi pot banyar als mesos de calor.

www.lacurenya.cat

22.30h - RESTAURANT LA CURENYA
ANTICIPADA 15€

TAQUILLA 18€

Encara que Andrea Motis només tingui 22 anys, la seva maduresa musical supera amb escreix 
l’expectativa dels seus anys. Això es deu al fet que va començar a tocar la trompeta als set anys 
i tres anys després va començar a estudiar jazz a l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu 
amb Joan Chamorro, que la va reclutar poc després perquè formés part de la seva banda, tot 
i ser una adolescent. Mentre seguia estudiant a l’escola va ser membre de la Sant Andreu Jazz 
Band durant nou anys, període en el qual va gravar vuit discos i va tocar en directe amb noms de 
la talla del trombonista Wycliffe Gordon, el saxofonista Jesse Davis, el clarinetista Bobby Gordon 
i el saxofonista Dick Oatts, entre d’altres. A banda de la trompeta Motis toca el saxo alt. 

Concert solidari amb el patrocini de la Fundació A. Bosch

ANDREA MOTIS QUARTET
DISSABTE 18 D’AGOST



La casa va caure en desús i fou l’any 2000 quan trobant-se en un 
estat ruinòs, la família Vidal va adquirir-a i començà una restauració 
durant uns anys, convertint aquest Mas com es veu a l’actualitat, se-
guint un procés laboriòs de restauració per tal de conservar la seva 
arquitectònica inicial, amb la seva façana porxada tan destacables.

www.masvedruna.com

22.00h - JARDINS MAS VEDRUNA

No ha estat fàcil per a en Tomeu Penya triar 50 cançons que, d’alguna manera, representin la 
seva creativitat com a compositor i cantant. Més de 200 cançons han estat editades en els di-
versos discos que al llarg dels anys han acompanyant les seves innumerables actuacions i con-
certs per les illes i per Catalunya. Aquest àlbum, és el testimoni viu de la immensa feina des de 
que va pujar per primera vegada a un escenari a finals dels 60. Les seves cançons formen part de 
la banda sonora de milles de seguidors i ja son tres generacions que canten ‘Plou’,’ Illes dins un 
riu’, ‘Havanera’ o ‘Mallorquins i catalans’ i, a més, van als seus concerts més íntims o acompanyat 
pel grup Gèminis. Tomeu Penya “50 cançons” es converteix amb un recorregut per la seva obra 
on també podem apreciar la feina dels diversos músics que juntament amb en Tomeu han fet la 
producció artística dels discos com són en Joan Bibiloni, Biel Mesquida, Mateu Picornell o Tolo 
Servera.

Servei de bar i entrepans

TOMEU PENYA
DISSABTE 25 D’AGOST

ANTICIPADA 8€
TAQUILLA 12€





Si t’agrada l’òpera o la vols descobrir, vine i aconsegueix el teu seient preferent.
En cas de pluja s’anul·larà la projecció

Dissabte
16 de juny

A les 22:00h

A la Plaça del Jonquer
Activitat gratuïta

“MANON LESCAUT” 
de Puccini.

Primer acte: 40’  – entreacte (30’)–
Segon acte: 40’   – entreacte (20’)–
Tercer acte: 25’   
Quart acte: 25’

Durada total aproximada de 3 hores



CINEMA 
A LA 
FRESCA

30 de juny, 22:15h

A la Plaça del Jonquer

Sessió de cinema a la fresca amb la 
pel·lícula “Els Increïbles”.

17 d’agost, 22:00h

A la Plaça del Jonquer

Sessió de cinema a la fresca amb la 
pel·lícula “Els Goonies”.

Servei de bar, entrepans i sopars per encàrrec al 972 448 364



Divendres
10 d’agost

Danses, cançons, ballaruga, con-
tes i molt més per fer saltironar i 
ballar la mainada amb la partici-
pació de tota la família.

A les 19:00h

Espectacle familiar al Càmping Molí de Vilamala
Entrada gratuïta i servei de bar

“CHUCHES A LA BARBACOA” 
amb l’Orquestrina dels Naps.

Càmping Molí 
de Vilamala



Dimecres
15 d’agost

A les 19:30h

Espectacle de màgia i humor al Càmping l’Alguer 

Entrada gratuïta i servei de bar

Tot és possible a ALEHOP-HOP, co-
loms que apareixen del no res, un 
pollastre savi que endevina car-
tes, un mag que s’escapa estant 
lligat amb candaus, mocadors 
màgics, centenars de papallones 
que volen per sobre el públic... i 
un mag... ben tocat del bolet!! 
Qualsevol cosa pot passar davant 
dels teus ulls, no els tanquis ni un 
instant o et perdràs la màgia!!

“EL MAG NANI” 

Càmping l’Alguer



Col·labora:


