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Benvolgut/da,
 
El Festival de música Planestiueja’t va néixer fa 4 anys, amb la 
voluntat d’oferir concerts de qualitat, però alhora assequibles 
per a un públic variat. 

Les actuacions es fan el juliol i l’agost en diferents escenaris pri-
vats i alguns de municipals per crear aquell ambient únic i de vin-
cles especials.

El Festival ofereix un “cartell plural” i amb una aposta per forma-
cions, grups o cantants/cantautors de primera línia de Catalunya. 
També hi ha, de nou, un musical que segur farà les delicies de 
petits i grans i la festa familiar al llarg de tot un dia. 

La logística que comporta el Planestiueja’t també es molt impor-
tant i aquí vull agraïr a tota la gent que setmana rera setmana ho 
prepara tot per estar a punt a les nits dels concerts o de la festa 
familiar.

Us recomano cadascuna de les actuacions que tindrem al poble 
que, una vegada més, aposta per la cultura en majúscules, aquella 
que ens emociona, ens reconforta, ens identifica i ens fa sentir.

En aquesta quarta edició del Planestiueja’t, gaudiu del nostre po-
ble, el seu entorn, la seva gastronomía i l’oferta musical i cultural. 

Entreu-hi!!  

Eduard 
Llorà i Cullet
Alcalde de 
Les Planes d’Hostoles
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Amb el bon temps, comencem a escalfar motors per oferir-vos un estiu ple de bona música i 
emocions. Els dissabtes de juliol i agost seran per gaudir de cada petit detall, cada sensació que 
ens ofereixi la música en un entorn privilegiat. Aquesta és l’essència del festival Planestiueja’t, 
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. Hi ha qui resol la dicotomia Beatles-Rolling 
Stones, dient que els primers s’escolten de dia i els segons de nit.

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 quarta edició
En les tres anteriors edicions hem comptat amb artistes com Catarres, Pep Poblet, Adrià Puntí, 
Albert Pla, Pedro Guerra o Manu Guix. Pel 2019, fem com sempre propostes eclèctiques que tin-
guin en compte els diferents públics i els diferents estils però amb el mateix denominador comú, 
la qualitat.

Accent femení i estils ben definits 
L’edició d’enguany arriba en clau femenina perquè dins de la programació hi trobareu una forta 
presència de dones com el trio The Sey Sisters i les seves potents veus o les cantants Beth o 
Judith Neddermann que donaran el to més melòdic a les nits d’estiu. 

A més, el Planestiueja’t d’aquest any compta amb propostes musicals amb uns estils ben definits. 
D’una banda, les The Sey Sisters ofereixen un viatge musical que transcorre des del gòspel fins a 
la música africana; el cantautor català Quimi Portet, ens aproxima al rock galàctic; la GiOrquestra 
ens ofereix músiques de pel·lícula amb el magnífic so d’una orquestra simfònica;  Dani Nel·lo amb 
els ‘saxofonistas salvajes’ ens transporta al jazz més visceral i, finalment, pel públic familiar hem 
preparat l’espectacle ‘El Rey León’ i els concerts d’El Pot Petit i Reggae per Xics.

Música solidària
Volem que el Planestiueja’t se segueixi consolidant com el festival d’estiu de la Garrotxa i és per 
això que ens hem envoltat d’artistes amb una llarga trajectòria, artistes amb un futur prometedor 
i fundacions solidàries com la Fundació Albert Bosch que acabaran de donar sentit a tot el que 
estem fent. Aquest any, aquesta fundació garrotxina que dedica els seus esforços a la investi-
gació de malalties infantils en col·laboració amb l’hospital Vall d’Hebron, patrocinarà la jornada 
infantil que hem preparat amb actuacions musicals, inflables, tallers, etc.

Com ja vam començar a fer l’edició passada, posem a la vostra disposició la pàgina web i les 
xarxes socials perquè estigueu informats minut a minut de tot el que passa en el festival. 

Us hi esperem!
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PROGRAMACIÓ
GRUPS I ESPAIS
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Hi ha pel·lícules i cançons que han passat a la història i El rey León (1994) n’és una. De 
Simba a Kiara és una versió lliure de la història del Rei Lleó amb el qual tota la família 
gaudirà al ritme de la sabana africana amb tots els personatges de la pel·lícula, Sarabi, 
Simba, Nala, Scar, Timó, Pumba ... Les cançons del Rei Lleó 1, 2 i 3 i una posada en escena 
espectacular.

El musical familiar De simba a Kiara de la Companyia Onbeat, durant dos anys s’ha repre-
sentat a les principals ciutats de la Península, és l’aventura salvatge més commovedora 
de tots els temps que aconseguirà submergir l’espectador en el gran cicle de la vida.

EL REY LEÓN - TRIBUT
Dissabte 6 de juliol

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.

www.torretil-lers.com

22.00h La Torre dels Til·lers

espectacle 
en castellà

ANTICIPADA: 15€
TAQUILLA: 18€

SORTEIG DE 6 ENTRADES 

PER Al “EL REY LEÓN”

ESTRENA 19 JULIOL als cines
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Sota aquest nom s’amaga un espectacular trio de veus negres. The Sey Sisters ens con-
vida a viure un sentit viatge musical des del gospel fins la música africana, passant pel 
soul; cants impregnats de profunda emoció sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la 
defensa dels drets humans i l’esperança en el futur.
 
Actualment estan presentant el seu segon disc: Rise (Satélite K): una crida a la revolució 
personal, a l’acceptació personal i col·lectiva. Una crida a la visibilitat.

22.00h

THE SEY SISTERS
Dissabte 13 de juliol

Flors i cafès Les Voltes:  Una cafeteria singular amb una 
excel·lent terrassa exterior a la Plaça Nova de Les Planes 
d’Hostoles.

Plaça Nova, Les Voltes Gratuït
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22.30h

Star Wars, Indiana Jones, ET, Harry Potter, El Padrino, Psicosis, Casablanca, La Vida es 
Bella, La Llista de Schindler… La GIO, l’Orquestra Simfònica de Girona, proposa aquest 
viatge emocionant a través de les bandes sonores més famoses de la història, arranja-
des i dirigides per Marc Timón, compositor guanyador de diversos premis internacionals 
per les seves bandes sonores, per a gaudir-les en un format més íntim.

GIORQUESTRA - Música de cine
Dissabte 20 de juliol

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

Rest. La Curenya ANTICIPADA: 12€
TAQUILLA: 15€
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Família és el nom del treball de la cantant Beth Rodergas ple de cançons personals, emo-
tives i madures que suposen un pas ferm i endavant en la seva carrera. Temes en català, 
compostos per ella mateixa i per altres autors de l’escena pop com Carles Sanjosé, 
Marc Ros, Pere Jou, Litus, Valen Nieto i Ismael Inarejo. Beth ha aconseguit vincular el seu 
nom a l’imaginari popular d’autors de música feta a Catalunya. 

BETH
Dissabte 3 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.
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.

www.masvedruna.com

22.00h Mas Vedruna ANTICIPADA: 12€
TAQUILLA: 15€
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El Pot Petit presenta un concert-espectacle molt especial amb un recull dels millors 
temes dels seus discs. Un concert amb vuit músics dalt l’escenari, titelles i teatre per 
gaudir amb família! 

Amb Ballant damunt la lluna The Penguins / Reggae per Xics estrenen espectacle i en-
ceten una nova aventura, que amb el combustible dels ritmes jamaicans, farà viatjar el 
públic més enllà de les estrelles. La nova gira suposa l’estrena del 4t disc del grup, on 
continuen arranjant cançons del repertori tradicional infantil i, per primera vegada, tam-
bé hi incorporen composicions pròpies. Partint de l’estació espacial “Kingston“ i amb 
l’ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos plantes descobrint cançons, ritmes i instruments 
en un viatge interestel·lar ple de música i diversió.

*Activitats durant tot el dia (castells inflables, tirolina, tir amb arc, tallers...)

FESTA FAMILIAR
Dissabte 10 d’agost

18.00h

THE 
PENGUINS

EL POT
PETIT

12.00h

Àrea pícnic 
La Parada 
del Jonquer

Àrea pícnic 
La Parada 
del Jonquer

Concert solidari en benefici de la

ADULTS: 12€ 
INFANTIL: 8€
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Com tots els artistes veritablement grans, Quimi Portet és un gènere en sí mateix. Més 
enllà dels tres milions i mig de discos venuts amb Los Rápidos, Los Burros i El Último de la 
Fila, la insubornable fidelitat al seu propi univers l’ha convertit en un referent de la músi-
ca feta aquí. Sensibilitat, ironia i una veu pròpia que sona com mai en un nou disc, el desè 
de la seva carrera en solitari, gravat de cap a peus per ell mateix. Rock’n’roll de quan el 
rock’n’roll importava sense nostàlgia ni complexes que, en directe, es transforma en una 
festa major personal i absolutament intransferible.

QUIMI PORTET
Dissabte 17 d’agost

22.00h Hotel Can Garay ANTICIPADA: 12€
TAQUILLA: 15€

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 està situat a Les Planes d’Hostoles. 
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.

www.hotelcangaray.com
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Nua és el tercer disc de Judit Neddermann, un disc on es despulla. Un disc que explora 
el pas a l’etapa adulta mirant i integrant la infància, no defugint-la. Cançons que celebren 
els cicles que ens proposa la vida, regits per les benvingudes i els comiats. És un disc 
que, a diferència dels anteriors, mira enfora, que ens porta des de l’emoció més íntima 
a la reflexió més ample del món on vivim, que condemna la impunitat policial, que es 
pregunta on són les víctimes sempre innocents, que canta al seu poble, que busca la llum.

JUDIT NEDDERMANN
Dissabte 24 d’agost

22.00h Hotel Can Garay

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 està situat a Les Planes d’Hostoles. 
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.

www.hotelcangaray.com

ANTICIPADA: 12€
TAQUILLA: 15€
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Aquest projecte sorgeix de la trobada entre Dani Nel·lo i els anomenats “Saxofonistes 
Salvatges”, creadors d’un llenguatge musical a través del Saxo que va marcar la història 
de la música del segle XX. Nel·lo recull la veu dels saxofonistes que van iniciar i continuar 
aquest llenguatge visceral i salvatge. En la gira d’aquest nou àlbum, versiona temes d’al-
guns dels seus herois musicals com ara Arnett Cobb, Noble Watts o Red Prysock. 

Tant els més coneguts com els més anònims, tant en separat com en conjunt, aquests 
saxofonistes varen conformar un fenomen únic i insòlit.

DANI NEL·LO
Dissabte 31 d’agost

22.30h ANTICIPADA: 10€
TAQUILLA: 12€Mas El Siubès

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
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FUNDACIÓ ALBERT BOSCH
L’any 2004 naixia la Fundació Albert Bosch, fruit de la necessitat de NOEL ALIMENTARIA, 
SAU d’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.

AGRAÏMENTS

COL·LABORADORS



@planestiuejat
www.planestiuejat.cat


