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VICCC 2016 porta el Sagals d’Osona a actuar a
Donostia, Capital Europea de la Cultura 2016
• Els Sagals d’Osona faran dues actuacions castelleres en el Festival Olatu Talka de
Donostia en el marc de la Capital Europea de la Cultura 2016

Castell dels Sagals d’Osona a la trobada del Mercat del Ram d’aquesta edició. FOTO: Eduard Olivan

El dissabte 21 i diumenge 22 de maig més d’un centenar de components dels Sagals d’Osona
participaran en el festival cultural de Donostia Olatu Talka. L’actuació castellera s’emmarca en els actes
que Vic Capital de Cultura Catalana 2016 ha organitzat conjuntament amb San Sebastián, Capital
Europea de la Cultura 2016.
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Olatu Talka és un festival que compta ja amb 6 edicions i que enguany forma part del projecte de San
Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016. Entre els seus objectius hi ha la voluntat de difondre i
socialitzar els valors del projecte de capitalitat i per aquest motiu ha programat un conjunt d’actuacions i
accions que promouen i fomenten l’activitat cultural tot comptant amb una forta implicació de la
ciutadania i els agents culturals.
Aprofitant, doncs, la celebració d’aquest esdeveniment i els vincles establerts entre ambdues capitalitats
s’han organitzat dues actuacions castelleres. La primera tindrà lloc el dissabte 21 de maig, a les 6 de la
tarda a la Plaça Catalunya; i la segona el diumenge 22, a 2/4 de 2 del migdia al Passeig de la Concha.
Destacar que el dissabte, dia 21 de maig a les 12 del migdia, l’alcalde de Donostia, Eneko Goia, rebrà la
delegació vigatana formada per la tinent d’alcalde i regidora de Cultura i Museus de l’Ajuntament de Vic,
Susagna Roura; i una representació de la colla dels Sagals d’Osona al mateix consistori basc.
La delegació dels castellers té previst la sortida amb autobús el pròxim dissabte, dia 21 de maig a les 7 del
matí des de La Central, seu dels Sagals d’Osona.
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