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. mecànica

. electricitat i electrònica

. revisions de 
manteniment i pre-itv
. canvis d’oli
. tubs d’escapament
. esmorteïdors
. discs i pastilles de frens
. aire condicionat
. climatització

instal.lador oficial parrot

TALLERS TEIXIDÓ
els ofereix els serveis de:  

. pneumàtics
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Ctra. de la Canya, 64 - OLOT - Tel. 972 26 24 15

Molts anys fent servir l'experiència de fer-ho bé,
posant l'entusiasme de millorar-ho.

Bones festes!

Emboti ts casolans
elaborats amb carn 
de porc nascuts i criats
a Can Corominas EMOL SL

CONSTRUCCIÓ DE MOTLLES PER A PLÀSTICS

emololot@gmail.com

emol-sl.com

Lleida, 2-4-6 - 17800 OLOT

Tel. 972 26 86 68 - Fax 972 26 81 59

Punt de venda:
Plaça Mercat Tel. 972 26 65 24 - 972 29 22 29

info@porcscasolanscorominas.com
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entrada gratuïta

divendres 26

A les 8 de vespre,

ENGEGADA DE COETS, INICI DE LA FESTA!

A 2/4 de 9 del vespre, a l’envelat,
PREGÓ DE FESTES a càrrec de GIL ANGLADA, historiador del barri,
col.laborador i Gat de Sant Miquel.

Tot seguit,
Presentació i resum de la primera fase del projecte SUMA’T-HI!

A les 10 de la nit, a l’envelat

TEATRE amb la comèdia d'humor: AVI JOVE VOL COMPANYIA, 
a càrrec del grup de teatre de Sant Joan les Fonts.

5 € ENTRADES ANTICIPADES
(Al Casal de Sant Miquel, del 22 al 25 de setembre, de 6 a 9 del vespre).

6 € A TAQUILLA, el mateix dia a partir d’1/4 de 10, a l’envelat.
A més, en el transcurs de la representació se sortejarà un cuixot de pernil 
i un quadre cedit per Manel Martos (veí del barri).

A les 12 de la nit, a l’envelat
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Criança i elaboració pròpia a
Mas Janric, de Begudà

Plaça del Mercat - OLOT
Tel. 972 26 47 03 - 659 126 142

jordivilarrasa@yahoo.es

 Isaac Salor i Marta Jordà
Hereu i pubilla del barri 2013

Aquest any ha estat un any d’emocions i senti ments molt intensos, 
qui ho ha viscut sap del que parlem. L’experiència que ens han donat de  poder ser 

els representants del teu barri, el barri que t’ha vist créixer i el que d’una manera o altra 
ens ha ajudat a formar les persones que som ara, poder representar una cosa així, tot i 
que sigui només un any, no té preu. 
Aquesta nova experiència ens ha donat una oportunitat única per poder conèixer l’àmbit 
que envolta la experiència del pubillatge, tant a nivell de relació amb altres joves de la 
comarca, com també, per l'altra banda, conèixer i viure una mica més aquesta tradició de 
la nostra comarca, la Garrotxa.
Ara, amb llàsti ma però sati sfets del nostre paper, hem de deixar el càrrec a un nou hereu 
i nova pubilla, uns altres representants del barri que ho faran també amb il·lusió i orgull.
Per acabar, volem donar les gràcies a tota aquella gent que fa possible tot això. En especial 
per tota la feina que porten a terme i fan que el pubillatge esti gui tant present al nostre 
barri, la Penya Embalats. Gràcies per ser un suport constant i gràcies per haver-nos donat 
aquest vot de confi ança per representar aquest barri, el nostre barri, Sant Miquel.

 

Moltes gràcies,
Isaac i Marta

 Isaac Salor i Marta Jordà

Aquest any ha estat un any d’emocions i senti ments molt intensos, 
qui ho ha viscut sap del que parlem. L’experiència que ens han donat de  poder ser 
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A les 10, al pàrking de Kratt er's

I TROBADA GEGANTERA
Organitza: Colla gegantera de Sant Miquel.

A les 12, a l’envelat

PLANTADA DE GEGANTS, amenitzada amb música.

A 2/4 d'1, a la plaça davant del Casal

INAUGURACIÓ del RELLOTGE DE SOL, 
cedit per FRANCESC CLARÀ, gnomònic i membre de la Societat Catalana 
Gnomònica Gironina. (Art o ciència de la construcció dels rellotges de sol).

A les 4 de la tarda, a l’envelat

CAMPIONAT DE TRUC
Inscripcions a les 3 de la tarda, a l’envelat.
12€ per parella, obsequis per a tots els parti cipants.
I un magnífi c lot d’emboti ts i un cuixot per a les dues parelles fi nalistes.

A la mateixa hora, al MOLÍ D’EN CLIMENT. Inauguració de les obres efectuades. 
Organitza l’Agrupament Escolta Nostra Dona del Tura.

A les 7 del vespre, a l’envelat, SARDANES amb música de llauna.

A les 8 del vespre, sorti da del tradicional 

BALL PLA

En  arribar a l’envelat 

PETIT ESPECTACLE PIROTÈCNIC, genti lesa d’una veïna del barri.

No és necessària inscripció prèvia, només 
presentar-se mitja hora abans a l’envelat 
de Sant Miquel. 
· Demanem la màxima puntualitat.
· Les dones hauran d'anar forçosament 
 vesti des de paper.

En cas de pluja, el Ball Pla es farà el 
diumenge, a les 11 del matí , aprofi tant 
l'ofrena fl oral.

Acompanyat dels gegants i el gat de 
sant Miquel i amb la parti cipació 
especial de les pati nadores del club 
pati natge Artí sti c Olot i les colles 
Els Titots i La Carnavalesca.

Preu:

5€ 

per a tothom
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DJ ALBERT PUJOL

DJ kurba

Seguidament,

GRAN SOPAR POPULAR 
OBERT A TOTHOM

Venda anticipada de tiquets al cosidor. També els podeu adquirir al Local de 
Sant Miquel, del 22 al 25 de setembre, de 6 a 9 del vespre.
O bé el mateix dia a l'envelat (es reserva el dret d'admissió).

(En cas de pluja, el sopar es farà igualment a l'envelat, a les 22 h).
NO HI FALTEU!
Després de sopar, en el decurs de la nit, elecció de

l’hereu i la pubilla de Sant Miquel 2014/2015

A 2/4 de 12, a l’envelat,

GRAN ACTUACIÓ

Preu:

5€ 

per a tothom

I FINS BEN TARD o AVIAT DEL MATÍ!
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Si no toca a Olot,

no toca a enlloc!

C. Sant Rafel, 16 -  17800 OLOT (Girona) - Tel. 972 26 13 89

www.elfesoldelasort.com loteria@elfesoldelasort.com

Av. de Girona, 16 - Tel. 972 26 62 12
17800 OLOT (Girona)

COMPRA SORT!
Durant la festa es vendran participacions 
de la loteria de NADAL 
de la Penya Embalats.

Núm. 05825

BALL PLA 2013
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A les 10 del matí, al Casal del Barri,

MISSA EN HONOR A SANT MIQUEL, 
el patró, amb cants per la CORAL SANT JAUME.

Tot seguit, CERCAVILA I OFRENA FLORAL a la placeta de Sant Miquel,
Amb els gegants i el gat de Sant Miquel i les colles convidades.
Seguidament, processó i col·locació de la imatge de Sant Miquel 
i cantada de goigs.

A les 12 matí
EL DESPERTAR DEL BARRI

II TAMBORRADA amb les colles timbaleres
Organitza Trik Trak Tabalers

A les 2/4 d'1, davant l’envelat

DEGUSTACIÓ DE MENJARS DEL MÓN
Tiquets per a 3 degustacions = 2€
Tiquets per a 6 degustacions= 3 €

A 2/4 de 6 de la tarda, a l’envelat
Petites REPRESENTACIONS de la vida quotidiana

AMB L’AIGUA FINS AL COLL, para mear y no echar gota
Per part de l’Associació d’aturats de + de 40 anys d’Olot i comarca.

A les 6 de la tarda, a l’envelat

BERENAR POPULAR 
Amb ALLIOLI, LLONGANISSA, PA i un RAJOLÍ de VI per fer-ho baixar.

Amenitzarà la festa

TRIPOLI
ORQUESTRINA
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MOLTES GRÀCIES!
Aquesta festa ha estat organitzada per la Penya Embalats 
de Sant Miquel, formada per Albert Lorenzo, Mari Jiménez, 
Marta Olivet, Francesc Torrent, Isaac Salor,  Tamara Crespo, 
Èric Martí n, Pol Penas, Clara Robles, Ester Darné, Josep Ga-
mero, Ariadna Romero i Valentí  Puentes.

D’altra banda, aquesta no hagués estat possible sense la col.laboració de l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Miquel i de la Colla Gegantera del barri. Un agraïment 
molt especial a totes les persones que han estat treballant de valent en el taller 
de vesti ts de paper del Ball Pla, a La colla la Carnavalesca, a la colla Els Titots, a 
la colla La Gresca, al Club Pati natge Artí sti c Olot, a l'Agrupament Nostra Dona 
del Tura, a Gil Anglada, a Paco Penas i a l’Isidre Vallès per haver col·laborat en la 
recerca d’anunciants per al programa. 
Donem també les gràcies als veïns del barri que hagin ajudat en la festa, especial-
ment a tots els ti mbalers, com també als comerços per l’esforç que fan any rere 
any parti cipant en el programa de festes o bé fent donati us: l’Esquirol, B-Creck, 
FiraBar, Rellotgeria Plana, Perruqueria Difusió, Roba interior Clàudia, Perru-
queria Sergi Planas; Agrupació de Sordmuts de la Garrotxa, Trik Trak Tabalers, 
Agrupament Escolta, Fleca de pa Rebull, Maria Moreno, Palmira Collell, Eduard 
Ramírez, Manel Martos, algun exgat i també a tots els veïns, anunciants i col·la-
boradors anònims per la seva ajuda econòmica per al sosteniment de la festa; a 
l’Ajuntament d’Olot, al cos de Policia Municipal d’Olot i a la Brigada Municipal, 
al Departament d’Acció Social i Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i a tots 
els que parti cipeu a la mateixa. 

AVI JOVE VOL COMPANYIA
Comèdia d’humor, amb un pròleg i dos actes
grup de teatre
sant joan les fonts

           Repartiment
Aurora ............ Paquita Montoliu
Clara .............. Lourdes Corominas
Rosaura .........  Isabel Rigat
Exu ................ Teresa Aubert
Pasqual .......... Carles Villanueva
Carles ........... Tomàs Vidal
Serafí ............  Jordi Martí
Eric ...............  Oriol Poyo

Apuntadora ........... Cinta Serrat                                       DIRECCIÓ ; Teresa Aubert    
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