
FIRA 

DE LA 

PRIMAVERA

A OLOT
 1 DE MAIG · CENTRE DE LA CIUTAT



PROGRAMA
DILLUNS 1 DE MAIG DE 2017

FIRAL
De 10 h a 20 h
36è Mercat de l’automòbil (nou i d’ocasió) i la secció comercial.

15a Exposició de la història del motor a la Garrotxa amb un monogràfic dels 
71 anys de la Vespa. Ho organitza: Club Motor Antic Garrotxa (MAG).

A les 11 h i a les 13 h 
Espectacle de dansa a la font del Mil·lenni (capdamunt del Firal) a càrrec del 
gimnàs ÀREA.

De 17 h a 19 h 
Exhibició de zumba i hip hop a càrrec del gimnàs TopTeam Fight and Fitness 
i de crossfit a càrrec de Crossfit Olot, a la font del Mil·lenni (capdamunt del 
Firal). 

A les 18 h 
Desfilada popular al Casino Olotí a càrrec de l’Associació de Comerciants 
d’Olot.

ILLA DEL TEATRE
De 10 h a 20 h
Mercat d’artesania

D’11 h a 14 h  
Espai de jocs infantils a càrrec d’Activijoc, gratuït per a tots els nens i nenes.

SANT ESTEVE
Durant tot el dia 
Passejades en poni per a la mainada. Ho organitza: Ponis Garrotxa.



HOSPICI
Durant tot el dia
23a Mostra de bonsai i suiseki. Al matí es farà un taller demostració de bonsai. 
Ho organitza: Associació Garrotxina Amics del Bonsai.    

PLAÇA JOSEP CLARÀ
De 10 h a 20 h
Mercat del disc a sota les voltes del carrer Manuel Roca.

De 10 h a 20 h
Passejades en burro per a la mainada. Ho organitza: Rucs i Someres.
     
FIRALET, PLAÇA BALMES I CARRERS ADJACENTS
De 9 h a 14 h
Mercat de fruita i verdura

De 10 h a 20 h
Mercat extraordinari de roba del Primer de Maig.

PLAÇA MAJOR
De 10 h a 14 h
Fira d’Activitats Extraescolars (5:PM)

D’11 h a 14 h  
Espai de jocs infantils a càrrec d’Activijoc, gratuït per a tots els nens i nenes.

A les 11 h
Pintem la guardiola per Càritas. Ho organitza: Associació de Comerciants 
d’Olot, Escola Municipal d’ Expressió i Càritas.
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PLAÇA DEL MIG
De 9 h a 14 h
Mercat de col·leccionisme i andròmines

EIX COMERCIAL
Comerços oberts

MOIXINA
A les 10 h 
5a Cursa de la Moixina. Informació i inscripcions: http://cursadelamoixina.lin-
kinesis.com. Ho organitza: Linkinesis, SL      

ESCOLA PLA DE DALT
A les 9 h
27è Trofeu Primavera Olot – Memorial Josep Mª Carrera per a nens i nenes 
federats de 5 a 14 anys. Control de llicències (8.45 h) i sortida (9 h) a l’Escola 
del Pla de Dalt. Recorregut: 1 km. Prova puntuable per a la Copa Catalunya 
Infantil. Més informació i inscripció (5 €) a www.ciclisme.cat. Ho organitza: 
Club infantil Ciclista Olot. 



ALTRES ACTES:
DIVENDRES 28 D’ABRIL DE 2017 

19 h 
Presentació del llibre La España corrupta de Jaume Muñoz, a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Entrada gratuïta.

20 h 
Inauguració de l’exposició “LlopArt. L’art dóna la benvinguda al llop”, amb poemes musicats a càrrec de Marc 
Muntanya i Lluís Riera, el pastor i el pastisser. Al Cafè Art, carrer Fontanella, 12.

21 h 
Tots dansen, espectacle de dansa contemporània al Teatre Principal d’Olot. Preu: 6 €. Venda d’entrades a 
www.olotcultura.cat, al Teatre i a Can Trincheria. 

23.30 h 
Concert de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. A la Sala El Torín. Preu: 8 € anticipada, 10 € a taquilla. Venda 
d’entrades a www.olotcultura.cat 

DISSABTE 29 D’ABRIL DE 2017

11 h 
Visita guiada a l’església de Sant Esteve. Preu: 4,50 €. Ho organitza: Associació Cultural d’Amics de Sant 
Esteve i del Santuari del Tura. Més informació a tresorparroquial@gmail.com 

11 h 
Itinerari personal. L’Olot de Miquel Àngel Fumanal. Iniciativa promoguda per l’Arxiu Comarcal i l’Institut de 
Cultura d’Olot, en què cada trimestre una persona coneguda fa una visita guiada per la ciutat i explica el seu 
Olot. Activitat gratuïta, més informació a www.agendaolot.cat 

16.30 h 
Visita al volcà Montsacopa, el volcà del centre d’Olot. Sortida: Oficina de Turisme d’Olot (Francesc Fàbregas, 
6). Durada 1,5 h. Activitat gratuïta (places limitades). Més informació i reserves: Oficina de Turisme d’Olot (tel. 
972 26 01 41 · turisme@olot.cat) o a través de http://ca.turismegarrotxa.com/gps   

17 h Emprimavera’t, obsequi d’una flor per la compra mínima de 10 € en els comerços associats. Bescanvia el 
teu val per una flor, a les escales de l’església de Sant Esteve d’Olot. 
També s’obsequiarà amb una flor, aquelles persones que acreditin amb una fotografia que han engalanat els 
seus balcons amb flors. També podran recollir-la a les escales de l’església de Sant Esteve d’Olot. Ho organitza: 
Associació de comerciants.

17 h 
SismOFFgraf a les fonts de Sant Roc. Activitat gratuïta, reservada al creadors locals, inclosa en el festival de 
dansa Sismògraf.

20 h 
Ai l’ou l’ou, monòleg dramàtic a càrrec d’Adrià Creus Boix, autor, intèrpret i escenògraf. Als Catòlics. Preu: 8 €

DIUMENGE 30 D’ABRIL DE 2017 

Tot el dia
23a Mostra de bonsai i suiseki. A l’Hospici. Ho organitza: Associació Garrotxina Amics del Bonsai.    

11.30 h 
Visita al volcà Montsacopa, el volcà del centre d’Olot. Sortida: Oficina de Turisme d’Olot (Francesc Fàbregas, 
6). Durada 1,5 h. Activitat gratuïta (places limitades). Més informació i reserves: Oficina de Turisme d’Olot (tel. 
972 26 01 41 · turisme@olot.cat) o a través de http://ca.turismegarrotxa.com/gps   

• Més informació a www.turismeolot.cat i www.agendaolot.com
• L’organització es reserva el dret de modificar, si escau, els actes que figuren en aquest programa.



+informació: www.turismeolot.cat   

#fira1maig

Organitza:

 


