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Benvolgut/da,

Aquest any en farà tres d’una aventura cultural que va començar tí-
midament però amb molta il.lusió, naixia el Planestiueja, un cicle -ara 
ja festival- per donar vida i alè a la cultura musical del poble i de la 
comarca, fent divulgació de la seva bellesa paisatgista. Un festival que 
vol aglutinar a tots tipus de públic; infantil, juvenil i adult. Una proposta 
lúdica que vol oferir altres mirades dins del món musical i més properes 
a la gent. Un recital de propostes que tenen per objectiu donar una 
visió musical més àmplia d’estils, així com, una alternativa a la música 
de masses.

Planestiueja’t neix de les persones, però sobretot dels neguits i de les 
inquietuds artístiques i culturals. El festival sorgeix de la il·lusió per mos-
trar música però, sobretot, de les ganes d’ensenyar i exposar altres 
realitats artístiques.

Per això la nostra intenció és que aquest festival musical i cultural formi 
part del calendari d’esdeveniments que es celebra al poble, però que 
traspassi les seves fronteres i es conegui arreu, per descobrir els ra-
cons amb encant del nostre poble i gaudir dels concerts i espectacles 
a l’aire lliure en un festival que es diferencia de la resta perquè dona 
l’oportunitat a l’espectador d’escoltar els artistes en un ambient únic 
creant-se un vincle molt especial.

Espero que gaudiu tant del festival com nosaltres ho hem fet organit-
zant-lo.

Bon estiu a tothom!

Eduard 
Llorà i Cullet
Alcalde de 
Les Planes d’Hostoles
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Qui ens ho havia de dir! El set és el nostre número. Set concerts, set localitzacions. Ah! 
I el primer concert és el set del mes set. I és que resulta que tot ens porta al cabalístic 
número 7 (els 7 colors, els 7 dies de la setmana, les 7 meravelles, els 7 nans, les 7 notes 
musicals, els 7 Txakres), però comencem pel principi...

QUÈ ÉS EL PLANESTIUEJA’T?

A nosaltres ens agrada dir que és el Festival d’Estiu de la Garrotxa. I amb això volem 
dir que teniu assegurada la natura, la tranquil·litat i la bona gastronomia i, nosaltres hi 
posem la música. Hem fet una selecció musical molt eclèctica perquè sabem que no 
depèn de l’estil sinó del moment del dia, que us agradi més o menys un artista o una 
cançó. 

Però el Planestiueja’t és molt més que això. Se celebra tots els dissabtes dels mesos de 
juliol i agost en indrets molt pintorescos que faran que escoltar la música que us agrada 
es converteixi en una experiència irrepetible.

La tercera edició

En les dues anteriors edicions hem comptat amb artistes com Catarres, Pep Poblet, 
Adrià Puntí o Albert Pla. I per aquest 2018, les propostes que tot seguit us expliquem 
han tingut en compte diferents públics i diferents estils però, això sí, amb un denomi-
nador comú, la qualitat. 

Novetats

Aquest volem que sigui l’any de consolidació del Planestiueja’t, el festival d’estiu de la 
Garrotxa i és per això que ens hem envoltat d’artistes amb una llarga trajectòria, artis-
tes amb un futur prometedor i fundacions solidàries com la Fundació Albert Bosch que 
acabaran de donar sentit a tot el que estem fent. 

A més, des d’ara obrim pàgina web perquè estigueu ben informats i mantindrem les 
xarxes socials ben actives perquè treguin fum. Aquest any també volem que sigui l’any 
en que definitivament us sentiu vostre el Planestiueja’t i ens acompanyeu en aquesta 
aventura. Us apunteu a fer-vos un Planestiueja’t?

Us hi esperem!

·  FESTIVAL D’ESTIU DE LA GARROTXA 
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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 posa l’accent en la música de qualitat i 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.

EL POT PETIT
DISSABTE 7 DE JULIOL

19.00h - EL LLOBER (allotjament rural)
ANTICIPADA 5€

TAQUILLA 7€

Allotjament rural El Llober és una tradicional masia catalana molt 
a prop del poble de les Planes d’Hostoles, envoltada per un 
bosc privat amb més de 7 hectàrees per perdre’s i trobar la 
tranquil·litat.
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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 - PLAÇA NOVA, LES VOLTES GRATUÏT

Flors i cafès Les Voltes, una cafeteria singular amb una excel·lent 
terrassa exterior a les Planes d’Hostoles.
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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 quatre 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 
primera vegada hi suma un quartet de vent que aporta una potència que promet un directe real-
ment espectacular.

23.00h - 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 decla-
rada patrimoni arquitectònic per la Generalitat de Catalunya com 
a Hotel Monument. L’hotel es troba situat a Les Planes d’Hosto-
les. Dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A 
18 km d’Olot i a 32 de Girona, molt a prop de la comarca de la 
Selva i del Gironès.
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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, com a punt de referència en la història 
d’aquestes contrades.
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La Torre dels Til·lers està situada en una excel·lent ubicació, a 
menys de 30 minuts de Girona, a 30 minuts de Vic, a 15 minuts 
d’Olot i a 70 minuts de Barcelona. Els accessos a l’autopista i l’eix 
transversal, 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.

22.00h - TORRE DELS TIL·LERS

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, succeeix 
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, un a la 
bateria i l’altre al baix. Un concert que promet ser emocionant.

PEDRO GUERRA
DISSABTE 11 D’AGOST

ANTICIPADA 15€
TAQUILLA 18€

La Torre dels Til·lers és una esplèndida edificicació d’estil moder-
nista. Situada en una excel·lent ubicació, al bell mig de la baixa 
Garrotxa, a la Vall d’Hostoles, està rodejada d’una gran i bellís-
sima zona de boscos que la fan centre d’un magnífic paratge.
La finca es distingeix pels seus jardins plens d’arbres centenaris i 
per la torre de l’edificació que dóna nom al restaurant.
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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.

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. 

Al Planestiueja’t vindrà en formació de quintet.

ANDREA MOTIS QUINTET 
DISSABTE 18 D’AGOST

El restaurant La Curenya es troba situat a la Vall d’Hostoles, just 
a sota el castell, d’on s’hi pot pujar a peu per veure les impres-
sionants vistes i les restes del castell. També pel mateix camí, es 
pot arribar a les gorgues de Cogolls, uns magnífics salts d’aigua 
on és possible banyar-s’hi durant els mesos de calor.
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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.

A partir d’aqui es va decidir de dividir-la en varis apartaments molt 
acollidors per estades de dies, mesos o llargues estades. Aquests 
apartaments consten amb cuina i bany individuals.

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. “50 cançons” 
es converteix en 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.

TOMEU PENYA
DISSABTE 25 D’AGOST

ANTICIPADA 8€
TAQUILLA 12€

Mas Vedruna havia caigut en desús i fou l’any 2000 quan, tro-
bant-se en un estat ruïnós, una família va adquirir-la i restaurar-la 
fins a convertir-la en el que és avui, una edificació amb una es-
pectacular arquitectura i la façana porxada molt característica. 
A partir d’aquí es van decidir a dividir-la en apartaments molt 
acollidors per estades de dies, mesos o llargues estades.
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FUNDACIÓ ALBERT BOSCH
L’any 2004 naixia la Fundació Albert Bosch, fruit de la necessitat de NOEL ALIMENTARIA, 
SA de aportar valors a la societat. Es tracta d’una entitat dedicada a la col·laboració en pro-
jectes de recerca mèdica infantil. La FUNDACIÓ A. BOSCH participa, a través de l’Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, en altres entitats similars i ha establert sistemes de col·laboració 
i intercanvi amb hospitals i universitats europees.

La metodologia de treball consisteix en la concessió de beques i ajudes per a projectes de 
desenvolupament i formació de postgraduats, l’establiment de convenis de col·laboració amb 
universitats i institucions públiques o privades i la cooperació amb altres fundacions. 

AGRAÏMENTS

COL·LABORADORS
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