
www.descobreixolot.cat

Setmana del
29 de juny al 5 de juliol 



DIJOUS 2 DE JULIOL
La Fageda elèctrica
10 h - ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

DIVENDRES 3 DE JULIOL
Llums i ombres al volcà del Montsacopa
19 h - Aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

Sopar concert a la fresca amb Mireia Vilalta
21.30 h - Terrassa d’El Nou Firalet

DISSABTE 4 DE JULIOL
Ruta matinal al volcà del Montsacopa 
10 h - Oficina de Turisme d’Olot

Els colors del verd
17 h - Parc Nou d’Olot

DIUMENGE 5 DE JULIOL
Connexió volcànica
19.30 h - Aparcament de l’Escola El Morrot d’Olot

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h - Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 29 de juny al 5 de juliol 



www.descobreixolot.cat

Setmana del
6 al 12 de juliol



DIMARTS 7 DE JULIOL
Els colors del verd
17 h - Parc Nou d’Olot

DIMECRES 8 DE JULIOL
Circ a la plaça: Save the Temazo
19.30 h - Plaça de Braus

DIJOUS 9 DE JULIOL
La Fageda elèctrica 
10 h - ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

DIVENDRES 10 DE JULIOL
Festes de Barri
Festa del barri de Sant Cristòfol de les Fonts

Ciutat Riu
17 h - Fonts de Sant Roc

Sopar concert a la fresca amb Keko Domènech
21.30 h - Terrassa d’El Nou Firalet

DISSABTE 11 DE JULIOL
Mercat Olot Antic 
9.30 h - Plaça de l’Hospital

Vespres modernistes 
19 h - Oficina de Turisme d’Olot

Llums i ombres al volcà del Montsacopa
19 h - Aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

Bestioles de nit
21.30 h - Plaça Esteve Ferrer

Setmana del 6 al 12 de juliol



DIUMENGE 12 DE JULIOL
Sopar concert a la fresca amb Jessica Mellado
21 h - Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 6 al 12 de juliol



www.descobreixolot.cat

Setmana del
13 al 19 de juliol



DIMARTS 14 DE JULIOL
Teatre: Escargots a Can Pixola
19 h - Instruccions de com arribar-hi un cop reservada l’entrada

DIMECRES 15 DE JULIOL
Circ a la plaça: Koselig 
19.30 h - Plaça de Braus

DIJOUS 16 DE JULIOL
Festes de Barri
Festa del barri d’El Carme

La Fageda elèctrica
10 h - ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

Teatre: Escargots a Can Pixola
19 h - Instruccions de com arribar-hi un cop reservada l’entrada

DIVENDRES 17 DE JULIOL
Els colors del verd
17 h - Parc Nou d’Olot

RCR Programa Obert 2020 online: Conferència d’arquitectura: 
Gravedad y algo de gracia de Smiljan Radic
20 h – Sessió online

Sopar concert a la fresca amb Alverd Oliva
21.30 h - Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 13 al 19 de juliol



DISSABTE 18 DE JULIOL
Visita guiada a l’Església del Tura
11.30 h - Aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

100% visita DO Olotina 
12 h - Oficina de Turisme d’Olot

Ciutat Riu
17 h - Fonts de Sant Roc

DIUMENGE 19 DE JULIOL
Seguint els passos de Joan Maragall
10 h - Oficina de Turisme d’Olot

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h - Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 13 al 19 de juliol



www.descobreixolot.cat

Setmana del
20 al 26 de juliol



DILLUNS 20 DE JULIOL 
RCR Programa Obert 2020 online: Conferència de fotografia: 
El silencio de la luz: La luz màgica de Hisao Suzuki
20 h – Sessió online

DIMARTS 21 DE JULIOL
Ciutat Riu
17 h - Fonts de Sant Roc

DIMECRES 22 DE JULIOL
Circ a la plaça: Envà
19.30 h - Plaça de Braus

RCR Programa Obert 2020 online: Conferència d’arts escèniques: 
Camuflaje arquitectónico de Pep Gatell
20 h – Sessió online

DIJOUS 23 DE JULIOL
Sant Jordi d’estiu 2020
Tot el dia - Parades de llibres i de roses al Firal d’Olot

La Fageda elèctrica
10 h - ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

Teatre: Comando Llibres
18 h - Pati de l’Hospici

Presentació del llibre Inventari
19 h - Òmnium Garrotxa i virtual

RCR Programa Obert 2020 online: Conferència d’arquitectura: 
Williams Curtis y RCR: Sueño y naturaleza de Williams Curtis
20 h – Sessió online

Setmana del 20 al 26 de juliol



DIVENDRES 24 DE JULIOL
Llums i ombres al volcà del Montsacopa
19 h - Aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

RCR Programa Obert 2020 online: Conferència d’escenografia: 
¿A dónde va el tiempo perdido? de José Manuel Castanheira
20 h – Sessió online

Sopar concert a la fresca amb Keko Domènech
21.30 h - Terrassa d’El Nou Firalet

DISSABTE 25 DE JULIOL
Ruta matinal al volcà del Montsacopa 
10 h - Oficina de Turisme d’Olot

Els colors del verd
17 h - Parc Nou d’Olot

DIUMENGE 26 DE JULIOL
Ioga al Montsacopa 
10 h - Oficina de Turisme d’Olot

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h - Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 20 al 26 de juliol



www.descobreixolot.cat

Setmana del
27 de juliol al 2 d’agost



DILLUNS 27 DE JULIOL 
RCR Programa Obert 2020 online: Conferència d’art sonor: 
Conferencia sobre nada arquitectura de Laia Torrents i Roger Aixut
20 h – Sessió online

DIMARTS 28 DE JULIOL
Els colors del verd
17 h – Parc Nou d’Olot

DIMECRES 29 DE JULIOL
Circ a la plaça: Ye Orbayu
19.30 h - Plaça de Braus

RCR Programa Obert 2020 online: Conferència sobre dansa: 
Vídeo de Leo Castro. Cuando llega el silencio de María Muñoz i Pep Ramis
20 h – Sessió online

Clausura de RCR Bunka a càrrec de Ramon Folch, President RCR 
Bunka Fundació Privada

La Roda Cançó d’autor@2020 amb Jules
21 h - Claustre de l’Hospici

DIJOUS 30 DE JULIOL
La Fageda elèctrica
10 h -  ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

La Roda Cançó d’autor@2020 amb Sandra Bautista i Raquel Lúa
21 h - Claustre de l’Hospici

Setmana del 27 de juliol al 2 d’agost



DIVENDRES 31 DE JULIOL
Ciutat Riu
17 h – Fonts de Sant Roc

La Roda Cançó d’autor@2020 amb Josep Tero
21 h - El Torín

Sopar concert a la fresca amb Mireia Vilalta
21.30 h – Terrassa d’El Nou Firalet

DISSABTE 1 D’AGOST
Taller de cuina en família
17 h – Carrer Joan Maragall, núm. 28. Olot

Llums i ombres al volcà del Montsacopa
19 h – Aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

Vespres modernistes 
19 h - Oficina de Turisme d’Olot

DIUMENGE 2 D’AGOST
Música al Parc: Mirna Vilasís i Xavi Múrcia
18.30 h - Parc Nou

Connexió volcànica
19.30 h – Aparcament de l’Escola El Morrot d’Olot

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h – Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 27 de juliol al 2 d’agost



www.descobreixolot.cat

Setmana del
3 al 9 d’agost



DIMARTS 4 D’AGOST
Llums i ombres al volcà del Montsacopa
19 h - Aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

DIJOUS 6 D’AGOST
La Fageda elèctrica
10 h - ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

DIVENDRES 7 D’AGOST
Els colors del verd
17 h - Parc Nou d’Olot

Sopar concert a la fresca amb Jessica Mellado
21.30 h - Terrassa d’El Nou Firalet

DISSABTE 8 D’AGOST
Mercat Olot Antic 
9.30 h - Plaça de l’Hospital

100% visita DO Olotina 
12 h - Oficina de Turisme d’Olot

Ciutat Riu
17 h - Fonts de Sant Roc

DIUMENGE 9 D’AGOST
Taller de cuina en família
11 h - Carrer Joan Maragall, núm. 28. Olot

Música al Parc: Rusties Blues Band
18.30 h - Parc Nou

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h - Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 3 al 9 d’agost



www.descobreixolot.cat

Setmana del
10 al 16 d’agost



DIMARTS 11 D’AGOST
Ciutat Riu
17 h - Fonts de Sant Roc

DIJOUS 13 D’AGOST
La Fageda elèctrica
10 h - ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

DIVENDRES 14 D’AGOST
Sopar concert a la fresca amb Keko Domènech
21.30 h - Terrassa d’El Nou Firalet

DISSABTE 15 D’AGOST
Els colors del verd
17 h - Parc Nou d’Olot

Vespres al volcà del Montsacopa
19 h - Oficina de Turisme d’Olot

DIUMENGE 16 D’AGOST
Música al Parc: Eduard Canimas
18.30 h - Parc Nou

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h - Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 10 al 16 d’agost



www.descobreixolot.cat

Setmana del
17 al 23 d’agost



DIMARTS 18 D’AGOST
Els colors del verd
17 h - Parc Nou d’Olot

DIJOUS 20 D’AGOST
La Fageda elèctrica
10 h - ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

DIVENDRES 21 D’AGOST
Ciutat Riu
17 h - Fonts de Sant Roc

Sopar concert a la fresca amb Mireia Vilalta
21.30 h - Terrassa d’El Nou Firalet

DISSABTE 22 D’AGOST
Taller de cuina en família
17 h - Carrer Joan Maragall,  núm. 28. Olot

Llums i ombres al volcà del Montsacopa
18.30 h - Cementiri Municipal d’Olot

Vespres modernistes 
19 h - Oficina de Turisme d’Olot

DIUMENGE 23 D’AGOST
Seguint els passos de Joan Maragall
10 h - Oficina de Turisme d’Olot

Música al Parc: L’home del principi
18.30 h - Parc Nou

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h - Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 17 al 23 d’agost



www.descobreixolot.cat

Setmana del
24 al 30 d’agost



DILLUNS 24 D’AGOST
De botiga a botiga
9.30 h – Eix comercial

DIMARTS 25 D’AGOST
De botiga a botiga
9.30 h – Eix comercial

Llums i ombres al volcà del Montsacopa
18.30 h - Aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

DIMECRES 26 D’AGOST
De botiga a botiga
9.30 h – Eix comercial

DIJOUS 27 D’AGOST
De botiga a botiga
9.30 h – Eix comercial

La Fageda elèctrica
10 h - ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

XXIX Cornamusam
Centre de la ciutat d’Olot

DIVENDRES 28 D’AGOST
De botiga a botiga
9.30 h – Eix comercial

Els colors del verd
17 h - Parc Nou d’Olot

Setmana del 24 al 30 d’agost



DIVENDRES 28 D’AGOST  
Sopar concert a la fresca amb Alverd Oliva
21.30 h - Terrassa d’El Nou Firalet

XXIX Cornamusam
Centre de la ciutat d’Olot

DISSABTE 29 D’AGOST
De botiga a botiga
9.30 h – Eix comercial

Parc Electrònic: Electrònica amb família al Parc Nou
11 h - Parc Nou

Ciutat Riu
17 h - Fonts de Sant Roc

DISSABTE 29 D’AGOST
Vespres al volcà Montsacopa 
19 h - Oficina de Turisme d’Olot

Bestioles de nit
21 h - Plaça Esteve Ferrer

XXIX Cornamusam
Centre de la ciutat d’Olot

DIUMENGE 30 D’AGOST
Ioga al Montsacopa 
10 h - Oficina de Turisme d’Olot

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h - Terrassa d’El Nou Firalet

XXIX Cornamusam
Centre de la ciutat d’Olot

Setmana del 24 al 30 d’agost



www.descobreixolot.cat

Setmana del
31 d’agost al 3 de setembre



DIJOUS 3 DE SETEMBRE
Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

DISSABTE 5 DE SETEMBRE
100% visita DO Olotina 
12 h - Oficina de Turisme d’Olot

Setmana del 31 d’agost al 3 de setembre



www.descobreixolot.cat

Juliol / Agost 2020



La Fageda elèctrica
Ruta de 15 km, autoguiada i circular, per fer amb bicicleta elèctrica i passejar 
per la fageda d’en Jordà. Comença la pedalada per la via verda de la ruta 
del Carrilet fins al pla de les Preses i la Vall d’en Bas, per després seguir per 
la Vall del Corb i la Fageda. Tornada a Olot entre paisatges volcànics, els 
aiguamoixos de la Moixina i l’eixample Malagrida.

Observacions: Dificultat mitjana de l’activitat. Edat mínima: 16 anys. Necessària reserva prèvia
En cas de pluja: S’anul·la
Més informació i reserves: 972 69 20 23
Ho organitza: ATMA SLU - Centre Logístic de Bicicletes

Els dijous de juliol i agost

10 h

Sortida d’ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

50 € (paquet per a 2 persones)

3 h

Mesures Covid-19: Cal mantenir la distància física personal de seguretat d’1,5 metres. 
Si aquesta distància no es pot garantir, cal portar mascareta. És recomanable portar 
guants d’esport i casc



Dijous,
arròs als Tossols
Cada dijous, Les Cols ofereix un dinar en què l’arròs de pagès amb calamars 
de llauna esdevé el protagonista al paratge dels Tossols.

També es preparen bosses de pícnic amb reserva prèvia.

Observacions: Cal fer reserva prèvia
Més informació i reserves: www.lescols.com / lescols@lescols.com / 972 26 92 09
Ho organitza: Les Cols Restaurant

Cada dijous, des del 18 de juny fins al 24 de setembre

13 h

Pavelló de bany dels Tossols

25 €

Mesures Covid-19: Distància entre taules i tots les mesures d’higiene i desinfecció 
establertes



Llums i ombres
al volcà del Montsacopa
Iniciarem l’activitat a l’aparcament del cementiri i ens enfilarem fins al 
punt més elevat del volcà del Montsacopa. Pel camí coneixerem com es va 
formar i la relació que manté amb la vida sociocultural de la ciutat d’Olot.

Tindreu l’oportunitat de gaudir d’una panoràmica espectacular amb la 
posta de sol.

Observacions: S’aconsella dur lot perquè l’activitat acaba al vespre, tot i que el camí de 
baixada està parcialment il·luminat
En cas de pluja: S’anul·la
Més informació: info@tosca.cat / 616 132 503
Ho organitza: TOSCA

3, 11 i 24 de juliol / 1, 4, 22 i 25 d’agost

19 h (3, 11, i 24 de juliol i 1, 4 d’agost) / 18.30 h (22 i 25 d’agost) 

Sortida de l’aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

Adults 8 € (menors de 6 anys, gratuït. Màxim dos menors 
per nucli familiar)

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Sopar concert
a la fresca amb
Mireia Vilalta
Gaudeix amb nosaltres, sopant en un ambient únic i tranquil, a Olot, 
acompanyat de la bona música en directe.

Més informació i reserves: 680 167 069
Ho organitza: El Nou Firalet, Olot

Mesures Covid-19: Distància de 2 metres entre taules. Totes les mesures d’higiene 
i desinfecció necessàries. No està permès ballar. Aforament limitat. Imprescindible 
reserva prèvia

Els divendres i diumenges de juliol i agost

21.30 h (divendres) / 21.00 h (diumenge)

Terrassa d’El Nou Firalet

Consumició



Sopar concert
a la fresca amb
Jeroni Vilà
Gaudeix amb nosaltres, sopant en un ambient únic i tranquil, a Olot, 
acompanyat de la bona música en directe.

Més informació i reserves: 680 167 069
Ho organitza: El Nou Firalet, Olot

Els divendres i diumenges de juliol i agost

21.30 h (divendres) / 21.00 h (diumenge) 

Terrassa d’El Nou Firalet

Consumició

Mesures Covid-19: Distància de 2 metres entre taules. Totes les mesures d’higiene 
i desinfecció necessàries. No està permès ballar. Aforament limitat. Imprescindible 
reserva prèvia



Sopar concert
a la fresca amb
Keko Domènech
Gaudeix amb nosaltres, sopant en un ambient únic i tranquil, a Olot, 
acompanyat de la bona música en directe.

Més informació i reserves: 680 167 069
Ho organitza: El Nou Firalet, Olot

Mesures Covid-19: Distància de 2 metres entre taules. Totes les mesures d’higiene 
i desinfecció necessàries. No està permès ballar. Aforament limitat. Imprescindible 
reserva prèvia

Els divendres i diumenges de juliol i agost

21.30 h (divendres) / 21.00 h (diumenge) 

Terrassa d’El Nou Firalet

Consumició



Sopar concert
a la fresca amb
Alverd Oliva
Gaudeix amb nosaltres, sopant en un ambient únic i tranquil, a Olot, 
acompanyat de la bona música en directe.

Més informació i reserves: 680 167 069
Ho organitza: El Nou Firalet, Olot

Mesures Covid-19: Distància de 2 metres entre taules. Totes les mesures d’higiene 
i desinfecció necessàries. No està permès ballar. Aforament limitat. Imprescindible 
reserva prèvia

Els divendres i diumenges de juliol i agost

21.30 h (divendres) / 21.00 h (diumenge) 

Terrassa d’El Nou Firalet

Consumició



Sopar concert
a la fresca amb
Jessica Mellado
Gaudeix amb nosaltres, sopant en un ambient únic i tranquil, a Olot, 
acompanyat de la bona música en directe.

Més informació i reserves: 680 167 069
Ho organitza: El Nou Firalet, Olot

Mesures Covid-19: Distància de 2 metres entre taules. Totes les mesures d’higiene 
i desinfecció necessàries. No està permès ballar. Aforament limitat. Imprescindible 
reserva prèvia

Els divendres i diumenges de juliol i agost

21.30 h (divendres) / 21.00 h (diumenge) 

Terrassa d’El Nou Firalet

Consumició



Ruta matinal al volcà 
del Montsacopa
Ruta  guiada a peu des de l’Oficina de Turisme d’Olot pujant pel Firal, el Torín 
i fins a  les grederes del volcà. Ens enfilarem cap al volcà i gaudirem d’unes 
vistes excepcionals d’Olot i la silueta de la ciutat. Explicarem les torres 
carlines i el fortí del Montsacopa.

En cas de pluja: S’anul·la
Més informació: 972 26 01 41
Ho organitza: educArt, s.l.

4 de juliol / 25 d’agost 

10 h

Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot

5 € (menors de 12 anys, gratuït) 2x1 (convida algú!)

90 minuts

Mesures Covid-19: Ràtio 19 persones per guia. Cal mantenir la distància física 
personal de seguretat d’1,5 metres. Si aquesta distància no es pot garantir, cal 
portar mascareta



Connexió volcànica
Pujada al volcà més emblemàtic de la ciutat d’Olot per gaudir d’una sessió 
de ioga a dins el seu cràter.

Més informació: www.risum.cat / 677 27 43 20
Ho organitza: Risum

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

5 de juliol / 2 d’agost

19.30 h 

Sortida de l’aparcament de l’Escola El Morrot d’Olot

Adults 15 €  /  Menors 10 € 



Els colors del verd
Reconeix els protagonistes, parats i muts, de la roureda de roure pènol, 
les ombres dels arbres de ribera, els herbassars tendres de créixens i les 
catifes de llenties. Tots els colors del verd en un espai amable, ple de vida i 
de gaudi per als visitants.

Observacions: Voregem l’aigua: compte amb les relliscades. Porteu un recanvi.
En cas de pluja: S’anul·la
Més informació i reserves: info@tosca.cat / 616 132 503
Ho organitza: TOSCA

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

4, 7, 17, 25 i 28 de juliol / 7, 15, 18 i 28 d’agost

17 h

Sortida de l’aparcament del Parc Nou d’Olot

Adults 8 € (menors de 6 anys, gratuït. Màxim dos menors 
per nucli familiar)



Ciutat Riu
Les colades de lava modificaren els curs fluvial i permeteren l’abastament 
d’aigua a la ciutat. Un riu vell de perfil jove i dinàmic, lloc d’esbarjo i cultura, 
font de beneficis i desgràcies, biodiversitat a l’abast.

Observacions: Voregem l’aigua: compte amb les relliscades. Porteu un recanvi
En cas de pluja: S’anul·la
Més informació: info@tosca.cat / 616 132 503
Ho organitza: TOSCA

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

10, 18, 21 i 31 de juliol / 8, 11, 21 i 29 d’agost

17 h

Sortida de les fonts de Sant Roc 

Adults 8 € (menors de 6 anys, gratuït. Màxim dos menors 
per nucli familiar) 



Mercat Olot Antic
Un any més, el Mercat Olot Antic exposa i ofereix objectes antics, de 
brocanter i de col·leccionisme. Un mercat on pots trobar de tot.

En cas de pluja: S’anul·la
Més informació: administracio@dinamig.cat / 972 26 01 52
Ho organitza: Ajuntament d’Olot / DinàmiG

Mesures Covid-19: Cal mantenir la distància física personal de seguretat d’1,5 
metres. Si aquesta distància no es pot garantir, cal portar mascareta

Segon dissabte de cada mes

De 9.30 h a 13.30 h

Plaça de l’Hospital

Activitat gratuïta



Vespres modernistes 
Itinerari pel centre d’Olot per gaudir dels edificis modernistes de la ciutat 
mentre ens expliquen com era Olot a principis del segle XX.

Més informació: 972 26 01 41 
Ho organitza: educArt s.l.

Mesures Covid-19: Ràtio 19 persones per guia. Cal mantenir la distància física 
personal de seguretat d’1,5 metres. Si aquesta distància no es pot garantir, cal 
portar mascareta

11 juliol / 1 i 22 d’agost

19 h

Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot

5 € (menors de 12 anys, gratuït) 2x1 (convida algú!)



Bestioles de nit
Ombres de cuques, sons de gripaus, vols d’ocells nocturns! Ruta nocturna 
que t’apropa, a través d’un recorregut curt i planer, a la fauna d’ambients 
humits a través de la descoberta.

Observacions: És necessari una lot per persona (no de càrrega manual). Es voreja l’aigua i, 
cal preveure que ens podem mullar una mica
En cas de pluja: Només es farà en cas de pluja suau
Més informació: info@tosca.cat / 616 132 503
Ho organitza: TOSCA

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

11 de juliol / 29 d’agost

21.30 h (12 de juliol) / 21 h (29 d’agost)

Sortida de l’aparcament de la Piscina Municipal d’Olot

Adults 8 € (menors de 6 anys, gratuït. Màxim dos menors 
per nucli familiar) 



Visita guiada
a l’Església del Tura
Visita a les dependències  de l’Església del Tura: tribunes, cor, cambril, 
església i tresor. 

Més informació: www.esglesiatresorsantesteve.cat / tresorparroquialsantesteve@gmail.com
Ho organitza: Associació Cultural d’Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura

Mesures Covid-19: És obligatori l’ús de mascareta i cal mantenir la distància física 
personal de seguretat d’1,5 metres. En entrar, cal usar gel desinfectant. Aforament 
màxim de 15 persones

18 de juliol

11.30 h

Església de Santa Maria del Tura

5 €

90 minuts



100% visita
DO Olotina
Per conèixer el que és genuïnament olotí, el menjar, els establiments més 
típics, etc.  Aquesta visita fa un volt pel centre d’Olot, començant pel Mercat 
d’Olot i resseguint els establiments més emblemàtics, botigues de tota la 
vida i productes de proximitat Km0.

Més informació: 972 26 01 41
Ho organitza: educArt s.l.

Mesures Covid-19: Ràtio 19 persones per guia. Cal mantenir la distància física 
personal de seguretat d’1,5 metres. Si aquesta distància no es pot garantir, cal 
portar mascareta

18 de juliol / 8 d’agost / 5 de setembre

12 h

Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot

5 € (menors de 12 anys, gratuït) 2x1 (convida algú!)



Circ a la Plaça 
Save the Temazo 
Col·lectiu Frenètic
Una experiència a deu metres d’altura amb disciplines com el trapezi volant, 
els equilibris en botelles, la manipulació amb micròfons, el counterbalance 
o el salt d’alçada més perillós del món!

Save the Temazo és una ONG que investiga les relacions entre la música, les 
emocions i la gresca en general. Per difondre la seva tasca, la Delegació de 
Circ està realitzant aquest xou en què el públic participa en el rodatge d’un 
vídeo promocional. 
Cada dia desapareixen multitud de temazos del planeta: salvem-los!

Més informació i reserves: L’accés és gratuït, però cal agafar una entrada anticipadament 
a www.olot.cultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can Trincheria
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

8 de juliol

19.30 h 

Plaça de Braus

Activitat gratuïta



Circ a la Plaça 
Koselig
Capicúa Circ
El pas del temps ens canvia, però hi ha coses que mai ho fan, com la 
sensació de calidesa que sorgeix en compartir petits plaers amb gent 
propera. Cinc personatges insòlits conviuen en un carruatge estrany, 
on de la rutina se’n fa joc i el caos pot convertir-se en una quotidianitat 
extraordinària, i on també els records es gronxen al trapezi, les il·lusions 
s’enfilen al màstil i les experiències s’enreden a la corda doble. Escenes 
plenes de circ, teatre, humor i màgia.

Conviure i sobreviure, però, sobretot, viure.

Més informació i reserves: L’accés és gratuït, però cal agafar una entrada anticipadament 
a www.olot.cultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can Trincheria /  https://capicuacirc.com
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

15 de juliol

19.30 h 

Plaça de Braus

Activitat gratuïta



Circ a la Plaça 
Envà
Amer i Àfrica Circ Cia.
Entre 250 kg de palla i 125 kg de massa humana, dues persones divaguen a 
través del moviment, els equilibris, l’humor i la composició de l’espai, sobre 
les peculiaritats de les relacions humanes.
Un envà és una paret prima que es construeix per separar espais. Les 
persones sovint construïm parets mentals que ens protegeixen d’un suposat 
perill emocional respecte dels altres. Ens passem la vida buscant la manera 
d’alliberar-nos i l’únic que cal és tirar a terra l’envà que ens impedeix sentir 
plenament i comunicar-nos sense barreres.
Un univers particular de palla ple d’acció, subtilesa i tocs d’humor.

Més informació i reserves: L’accés és gratuït, però cal agafar una entrada anticipadament 
a www.olot.cultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can Trincheria
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

22 de juliol

19.30 h 

Plaça de Braus

Activitat gratuïta



Circ a la Plaça 
Ye Orbayu 
Companyia Vaques
Un parell d’homes madurs i contundents al costat d’un músic polivalent 
creen una peça desequilibrada i agraïdament grotesca, una dansa 
descompassada de bèsties desolades, un duo de clowns desfasats tractant 
de seduir, i seduir-se, fent-nos riure tot fent equilibris sense trampa, sobre 
taules, cadires i ampolles de cava.

Un espectacle de moviment i circ rural trash.

Més informació i reserves: L’accés és gratuït, però cal agafar una entrada anticipadament 
a www.olot.cultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can Trincheria
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

29 de juliol

19.30 h 

Plaça de Braus

Activitat gratuïta



Un espectacle d’improvisació ple d’humor i interactiu a càrrec de Teatre 
Impro. Es convida el públic a portar llibres a partir dels quals els actors i 
actrius desenvoluparan les històries a dalt l’escenari.

Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries. Aforament limitat

23 de juliol

18 h

Pati de l’Hospici

Activitat gratuïta

Teatre
Comando Llibres
Teatre Impro



Taller de cuina 
en família
A través dels sentits, volem despertar-vos el plaer de menjar bé i sa en 
família: us donarem opcions saboroses i atractives que despertin l’interès 
dels més menuts de la casa!

Observacions: Grups de 6 a 10 persones per sessió
Més informació i reserves: info@enrutagirona.cat  /656 634 440 / 656 695 098
Ho organitza: En Ruta Girona

Mesures Covid-19: No es podran compartir equips. Cal mantenir la distància de 
seguretat d’1,5 metres o bé utilitzar mascaretes i guants quan no sigui possible

1, 9 i 22 d’agost

A les 17 h (1 i 22 d’agost) / A les 11 h (9 d’agost)

Carrer Joan Maragall, núm. 28. Olot

10 € / 25 € (un menor de 12 anys més un adult)



Música al Parc
Mirna Vilasís
i Xavi Múrcia
Sumar-hi
Després de més de trenta anys cantant arreu, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís 
fan una aturada per revisar la seva trajectòria. La seva música sempre 
s’ha construït a partir de la cançó tradicional, la cançó d’autor i la poesia. 
Des de Tralla, La Cobleta de la Selva i també en solitari han acumulat un 
bon grapat de peces. Ara volen posar el seu gra de sorra fent una tria per a 
aquests moments estranys, de gran fragilitat i de resistència. I també volen 
presentar algun tema nou, fet per a l’ocasió.

Més informació i reserves: L’accés és gratuït, però cal agafar una entrada anticipadament 
a www.olot.cultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can Trincheria
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

2 d’agost

18.30 h 

Parc Nou

Activitat gratuïta



Música al Parc
Rusties Blues Band,
DisCOVERing
Robert Johnson
Un concert del quartet de blues garrotxí que ens acosta al mite i a la figura 
de Robert Johnson, possiblement el bluesman més influent de la història 
del  blues, l’home que es va vendre l’ànima al diable en una cruïlla de 
camins i que va descobrir les seves cançons i les d’altres autors amb la 
seva influència com a fil conductor.
Serà una preestrena del doble enregistrament que s’hauria dut a terme durant 
el mes d’abril i que està a punt de veure la llum en les properes setmanes. 

Més informació i reserves: L’accés és gratuït, però cal agafar una entrada anticipadament 
a www.olot.cultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can Trincheria
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

9 d’agost

18.30 h 

Parc Nou

Activitat gratuïta



Música al Parc
L’home del principi
La vida sovint ens porta a repetir postures interessants. Una d’elles —i la 
preferida d’aquest músic— és la del primer bany de l’any. Una persona mirant 
mar enllà amb l’aigua als genolls i les mans a la cintura, sense cap altra 
alternativa que la de llençar-s’hi tard o d’hora.

Així comença el viatge de L’home del principi, amb l’estampa d’aquell que 
medita sobre una única opció. En el seu cas, començar a escriure cançons 
—després de pensar-s’ho—, en les quals pot trobar gent en postures similars, 
perquè és comú trobar-nos junts en certes circumstàncies. 

Més informació i reserves: L’accés és gratuït, però cal agafar una entrada anticipadament 
a www.olot.cultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can Trincheria
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

23 d’agost

18.30 h 

Parc Nou

Activitat gratuïta



Parc electrònic: 
Electrònica amb 
família al Parc Nou 
Segon Parc Electrònic al Parc Nou d’Olot. Un dia ple d’activitats a l’aire lliure 
i a ritme de música electrònica, amb 6 DJ SET, activitats infantils i familiars, 
mercat d’artesania, fira d’entitats i molt més!

Ho organitza: Associació Nibiru Mostra d’Art Avançada

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

29 d’agost

11 h 

Parc Nou

Activitat gratuïta



XXIX Cornamusam
Festival Internacional 
de la Cornamusa d’Olot
El Cornamusam torna adaptat a la situació actual, però sense perdre els 
seus elements més característics,  com la tocada d’inici, el ball de la Cabreta, 
l’actuació d’RSK! i els concerts de cornamuses.

Més informació: www.cornamusam.cat / Facebook, Twitter i Instagram: Cornamusam
Ho organitza: El Til·ler, Associació de Cultura Popular de la Garrotxa

Mesures Covid-19: Totes les activitats seran a l’aire lliure. Se seguiran les recoma-
nacions i obligatorietats actualitzades per les autoritats sanitàries

Del 27 al 30 d’agost

Centre de la ciutat

Activitats gratuïtes



Música al Parc
Eduard Canimas,
Un pam de net
Eduard Canimas és un dels talents més valorats pel que fa a la cançó d’autor. 
En aquesta ocasió ens presenta el seu quart disc: un treball contundent 
i optimista que ens dona claus per revisar com som i retrobar-nos amb 
nosaltres mateixos. És un concert que comença amb temes de contundència 
elèctrica i rockera, que es va enlairant a zones de calma i més subtils, i que 
torna a pujar la intensitat per acabar ballant amb alegria. 

Més informació i reserves: L’accés és gratuït, però cal agafar una entrada anticipadament 
a www.olot.cultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can Trincheria
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

16 d’agost

18.30 h 

Parc Nou

Activitat gratuïta



Vespres al volcà
del Montsacopa
Ruta  guiada a peu des de l’Oficina de Turisme d’Olot pujant pel Firal, el Torín 
i fins a  les grederes del volcà. Ens enfilarem cap al volcà i gaudirem d’unes 
vistes excepcionals d’Olot i la seva silueta de la ciutat. Explicarem les torres 
carlines i el fortí del Montsacopa.

En cas de pluja: S’anul·la
Més informació: 972 26 01 41
Ho organitza: educArt s.l.

Mesures Covid-19: Ràtio 19 persones per guia. Mantenir la distància de seguretat 
d’1,5  metres entre participants i portar mascareta

15 i 29 d’agost

19 h

Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot

5 € (menors de 12 anys, gratuït) 2x1 (convida algú!)



Seguint els passos
de Joan Maragall
Seguirem els escrits de Joan Maragall a mesura que travessem l’eixample 
d’Olot fins arribar a les fonts de Sant Roc on els modernistes feien 
lectures i berenars. Posteriorment, ens anirem a la fageda amb cotxe, lloc 
emblemàtic, protagonista del seu famós poema “A la Fageda d’en Jordà”. 

Més informació i reserves: reserves@educart.biz  / 972 90 38 22 
Ho organitza: educArt s.l. i Turisme Garrotxa

Mesures Covid-19: Ràtio 19 persones per guia. Cal mantenir la distància física 
personal de seguretat d’1,5 metres. Si aquesta distància no es pot garantir, cal 
portar mascareta

19 de juliol / 23 d’agost 

10 h

Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot

6 € (menors de 12 anys, gratuït) 2x1 (convida algú! Campanya 
“Ara et cuidem nosaltres” per al sector professional de la salut)



De botiga a botiga
L’Associació de comerciants d’Olot adapta la botiga al carrer a l’interior de les 
botigues. Del 24 al 29 d’agost podreu trobar els articles que busqueu amb els 
descomptes de la botiga al carrer i a més, t’obsequiaran amb un petit detall 
per la confiança.

Ho organitza: Associació de Comerciants d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

Del 24 al 29 d’agost

De 9.30 h  a 13.30 h / 17 h a 20.30 h

Eix comercial



Ioga al Montsacopa
Pujada al volcà del Montsacopa, al cor d’Olot, amb explicacions de geologia 
i història i exercicis de respiració i ioga al bell mig del cràter de la mà d’una 
instructora de ioga.

Més informació i reserves: reserves@educart.biz  / 972 90 38 22 
Ho organitza: educArt s.l. i Turisme Garrotxa

Mesures Covid-19: Ràtio 19 persones per guia.  Cal mantenir la distància física 
personal de seguretat d’1,5 metres. Si aquesta distància no es pot garantir, cal 
portar mascareta

26 de juliol / 30 d’agost 

10 h

Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot

6 € (menors de 12 anys, gratuït) 2x1 (convida algú! Campanya 
“Ara et cuidem nosaltres” per al sector professional de la salut)



Xavier de Torres
Crear és respirar
Aquesta exposició de Xavier de Torres recull pintures a l’oli de diverses 
col·leccions realitzades al seu estudi-taller del Parc Natural del Cabo 
de Gata, on ha treballat des del 1981.  Les pintures mantenen una unió 
intrínseca amb una extensa obra en escultura, majoritàriament en pedra 
basàltica de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on resideix des del 2000.

Xavier de Torres (Barcelona, 1956) ha viscut i treballat com a artista a 
Califòrnia, Nova York, Montreal, Berlín i Suïssa, i té obra pública permanent a 
San Francisco, Miami, Noruega, Barcelona, Andalusia i les Canàries.

Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Fins al 26 de juliol

Sala Oberta 2 i Pati de l’Hospici

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Poètiques empeltades
Fundació Vila Casas
Comissariada per Natàlia Chocarro, la mostra presenta una vintena d’obres 
del fons fotogràfic de la Fundació Vila Casas, amb treballs d’Álvaro Sánchez-
Montañés, Jordi Bernadó, Bleda & Rosa, Perejaume, Toni Catany, Anna 
Malagrida, Xavier Ribas, Victoria Sambunars, Montserrat Soto, Humberto 
Ribas, Huang Yan, Pere Formiguera i Marc Larré.

El títol de “Poètiques empeltades” s’inspira en la tècnica de l’empelt, que 
suposa inserir una part d’un arbre en una branca o en un tronc d’un altre per 
tal que s’estableixi una unió permanent entre tots dos. “Rere els murs d’una 
casa abandonada, sota la terra estèril d’un no-lloc on reposen els vehicles 
que traspassen la vida, o en l’imminent brot de vida d’una naturalesa morta 
s’assenten les adherències del temps des d’on germinen les poètiques de 
l’empelt. (Des) codificar-les i interpretar-les és el nostre propòsit”, assegura 
la comissària de l’exposició.

Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Fins al 16 d’agost

Sala Oberta del Museu de la Garrotxa

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Olot fotografia
Mostra confinada 2020
Tot i que l’Olot Fotografia s’ha ajornat per al 2021, aquest any l’organització 
n’oferirà un tastet amb l’exposició d’obres d’una vintena de fotògrafs, la 
majoria catalans.

Cada autor presentarà un projecte fotogràfic personal, de manera que s’hi 
podrà veure una gran varietat de tècniques i temàtiques. 

A més de les exposicions, s’ha programat una sessió de retrat al col·lodió. 
Tothom qui ho vulgui es podrà fer un retrat tal com els d’abans del segle XIX. 

Observacions: Les sessions de retrat es faran al Claustre del Carme  de 10 h a 13 i de 14 i 17 h
Ho organitza: Olot fotografia / 609 728 418

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

Del 31 de juliol al 29 d’agost

Horari d’obertura dels Museus

A l’Hospici (pati, Sala Oberta 2 i Sala 15), 
a Can Trincheria i al claustre del Carme

Activitat gratuïta / 5 €  (retrat al col·lodió humit) 



Montseny
Visions fotogràfiques
Es tracta d’una mostra fotogràfica col·lectiva produïda pel Museu Etnològic 
del Montseny i comissariada per Cesc Noguera. Presenta una mirada 
conjunta a l’obra de l’Associació Fotogràfica d’Arbúcies, que, des de fa 
anys, desenvolupa gran part de la seva tasca al Montseny. La mostra està 
formada per una selecció de vint-i-quatre fotografies que projecten una 
suma de percepcions sobre els valors naturals del Montseny. 

Ho organitza: Cafè Art Fontanella XII

De l’1  al 30 de juliol

Cafè Art Fontanella XII

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Encanteris
Fotografies
de Josep Guiolà
Una impressió de llum és essencialment un procés fotogràfic  sense 
càmera i on intervé la llum del sol. Per crear les imatges que formen part 
de la mostra s’ha utilitzat paper per fer manualitats i de regal, aplicant-hi 
preferentment emulsió a la cianotipia (procés fotogràfic antic).

Ho organitza: Cafè Art Fontanella XII

De l’1 al 31 d’agost

Cafè Art Fontanella XII

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Salta estiu!
Kangoo Bootcamp
Activitat a l’aire lliure per gaudir de la natura fent esport. S’utilitzen unes 
botes especials de Kangoo Jumps que disminueixen en un 80% l’impacte 
en les articulacions a l’hora de córrer. Es fan diferents recorreguts a l’entorn 
del Parc Natural de la Garrotxa, corrent amb les botes i fent diferents 
exercicis durant la ruta per millorar i mantenir la condició física. L’activitat 
es fa en grup.

Observacions: Dur mitjons llargs, roba còmoda i lleugera. Activitat per a adults, adoles-
cents i nens a partir de 8 anys
En cas de pluja: Sessió alternativa amb les botes Kangoo Jumps al mateix gimnàs
Més informació i reserves: anytotfitness@gmail.com / 646 334 704
Ho organitza: Gimnàs ANITOTFITNESS (instructora oficial de Kangoo Jumps Ana Burgos)

Mesures Covid-19: Caldrà utilitzar mascareta i portar tovallola. Hi haurà disposició 
de gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans

De l’1 de juliol al 21 d’agost

Dilluns, dimecres i divendres de 16 h a 20 h
Dimarts i dijous de 9 h a 11 h 

Gimnàs ANITOTFITNESS

12 € (1 sessió) /  35 € (4 sessions)  / 50 € (8 sessions)
Reserves especials per a grups



Descobrim la fageda 
d’en Jordà en carruatge
Passeig en carruatge, tirat per cavalls perxerons, pel bosc màgic de la 
fageda d’en Jordà. Una hora de ruta amb una petita caminada per l’interior 
del bosc.

En cas de pluja: Si plou molt, s’anul·la
Més informació i reserves: reserves@activitatsgarrotxa.com
Ho organitza: Activitats Garrotxa 

Mesures Covid-19: Cal reserva prèvia. Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

11 h, 12 h, 13 h i  de 15 h, 16 h i 18 h

Àrea de Can Serra (km. 4 de la carretera de Santa Pau)

10 € (adults) / 7 € (nens de 6 a 12 anys) / 5 € (nens d’ 1 a 5 anys)

60 minuts



En poni pels volcans
Passejada per l’entorn del volcà del Croscat i del Martinyà en poni.

Observacions: No cal reserva prèvia 
En cas de pluja: S’anul·la l’excursió
Més informació: reserves@activitatsgarrotxa.com
Ho organitza: Activitats Garrotxa

Mesures Covid-19: Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

D’11 h a 14 h i de 15 h a 18 h

Lava Parc

13 €

30 minuts



En tren per
la zona volcànica
de la Garrotxa
Passejada, d’una hora aproximadament, per la zona volcànica de la Garrotxa, 
amb explicació per megafonia durant el trajecte. Es fa una parada al peu del 
volcà del Croscat, on el guia farà una breu explicació d’aquest entorn.

Observacions: No cal reserva prèvia 
En cas de pluja: Es fa igualment
Més informació: reserves@activitatsgarrotxa.com / 972 68 03 58
Ho organitza: Activitats Garrotxa

Mesures Covid-19: Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

11 h, 12 h, 13 h i  de 15 h, 16 h i 18 h

Lava Parc

10 € (adults) / 7 € (nens de 6 a 12 anys) / 5 € (nens d’ 1 a 5 anys)

60 minuts



Recuperació i divulgació de la música, de la cançó, de la dansa i dels instruments 
tradicionals arreu dels Països Catalans des de mitjans dels anys seixanta, 
gràcies a l’esforç de moltes persones de diverses edats i procedències. 

La presentació anirà a càrrec de Miquel Àngel Fumanal, president del PEHOC. 

Acte inaugural del Festival Cornamusam.

Ho organitza: Òmnium Garrotxa

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries.

23 de juliol

Seu d’Òmnium Garrotxa i virtual

Activitats gratuïtes

Presentació 
del llibre Inventari. 
La música folk als Països 
Catalans, del franquisme
al Tradicionàrius



Teatre
Escargots a Can Pixola
Cia. Slow olou
Cada cop que plou els hi passa, és normal, són mol·luscs gastròpodes i ja se 
sap, els quatre tentacles es desperten de forma intuïtiva, i es veuen obligats 
a seguir el seu instint, i no els queda més remei que emprendre el viatge 
arrossegant la conquilla. I com dos cargols, es deixen portar per la seva 
intuïció, i a poc a poc, com ha de ser, et deixen un rastre de baba a la punta 
de les sabates que se’t posa pels porus de la pell i t’encomana el bon humor 
i el surrealisme. Per cert, tots els animals que surten a l’espectacle són pura 
ficció… menys dos.

Més informació i reserves: Cal reservar entrada a la web www.publicfamiliar.cat.
Un cop reservada l’entrada rebràs un correu amb les instruccions de com arribar-hi
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

14 i 16 de juliol 

19 h 

15 € de donatiu



La Roda Cançó
d’autor@2020
amb Jules
Vespres màgics d’estiu gaudint de Cançó d’autor@.

Més informació i reserves: Entrades anticipades a Can Trinxeria, Teatre i a la web
www.musicsassociats.net. A taquilla 1 hora  abans del concert
Ho organitza: Músics Associats

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries. Aforament limitat. Les persones que comprin l’entrada 
a taquilla, també hauran de deixar el seu nom i telèfon

29, 30 i 31 juliol 

21 h 

Claustre de l’Hospici / El Torín

9 € (taquilla) / 7 € (anticipada) / 3 € (estudiants)



La Roda Cançó
d’autor@2020
amb Sandra Bautista
i Raquel Lúa
Vespres màgics d’estiu gaudint de Cançó d’autor@.

Més informació i reserves: Entrades anticipades a Can Trinxeria, Teatre i a la web
www.musicsassociats.net. A taquilla 1 hora  abans del concert
Ho organitza: Músics Associats

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries. Aforament limitat. Les persones que comprin l’entrada 
a taquilla, també hauran de deixar el seu nom i telèfon

29, 30 i 31 juliol 

21 h 

Claustre de l’Hospici / El Torín

9 € (taquilla) / 7 € (anticipada) / 3 € (estudiants)



La Roda Cançó
d’autor@2020
amb Josep Tero
Vespres màgics d’estiu gaudint de Cançó d’autor@.

Més informació i reserves: Entrades anticipades a Can Trinxeria, Teatre i a la web
www.musicsassociats.net. A taquilla 1 hora  abans del concert
Ho organitza: Músics Associats

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries. Aforament limitat. Les persones que comprin l’entrada 
a taquilla, també hauran de deixar el seu nom i telèfon

29, 30 i 31 juliol 

21 h 

Claustre de l’Hospici / El Torín

9 € (taquilla) / 7 € (anticipada) / 3 € (estudiants)



RCR Programa Obert 
2020 online
Cicle d’11 conferències de diferents àmbits creatius precedits per 11 obres de 
videoart.

17 de juliol Conferència d’arquitectura: Gravedad y algo de gracia de Smiljan Radic

20 de juliol Conferència de fotografia: El silencio de la luz: La luz màgica de Hisao Suzuki 

22  de juliol Conferència d’arts escèniques: Camuflaje arquitectónico de Pep Gatell

23 de juliol Conferència d’arquitectura: Williams Curtis y RCR: Sueño y naturaleza de 
Williams Curtis

24 de juliol Conferència d’escenografia: ¿A dónde va el tiempo perdido? de José Manuel 
Castanheira
 27 de juliol Conferència d’art sonor: Conferencia sobre nada arquitectura de Laia Torrents 
i Roger Aixut
 29 de juliol Conferència sobre dansa: Vídeo de Leo Castro. Cuando llega el silencio de 
María Muñoz i Pep Ramis
Clausura de RCR Bunka Programa Obert 2020 online a càrrec de Ramon Folch, 
President RCR Bunka Fundació Privada

Més informació: www.rcrlaba.cat / comunicacio@rcrbunkafundacio.cat 
Ho organitza: RCR BUNKA Fundació Privada amb la col·laboració del Col·legi  d’Arquitectes 
de Catalunya

20 h 

YouTube RCR Bunka (https://www.rcrlaba.cat/programa-abierto-2020)

Activitat gratuïta



www.descobreixolot.cat

Tot l’estiu



Xavier de Torres
Crear és respirar
Aquesta exposició de Xavier de Torres recull pintures a l’oli de diverses 
col·leccions realitzades al seu estudi-taller del Parc Natural del Cabo 
de Gata, on ha treballat des del 1981.  Les pintures mantenen una unió 
intrínseca amb una extensa obra en escultura, majoritàriament en pedra 
basàltica de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on resideix des del 2000.

Xavier de Torres (Barcelona, 1956) ha viscut i treballat com a artista a 
Califòrnia, Nova York, Montreal, Berlín i Suïssa, i té obra pública permanent a 
San Francisco, Miami, Noruega, Barcelona, Andalusia i les Canàries.

Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Fins al 26 de juliol

Sala Oberta 2 i Pati de l’Hospici

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Poètiques empeltades
Fundació Vila Casas
Comissariada per Natàlia Chocarro, la mostra presenta una vintena d’obres 
del fons fotogràfic de la Fundació Vila Casas, amb treballs d’Álvaro Sánchez-
Montañés, Jordi Bernadó, Bleda & Rosa, Perejaume, Toni Catany, Anna 
Malagrida, Xavier Ribas, Victoria Sambunars, Montserrat Soto, Humberto 
Ribas, Huang Yan, Pere Formiguera i Marc Larré.

El títol de “Poètiques empeltades” s’inspira en la tècnica de l’empelt, que 
suposa inserir una part d’un arbre en una branca o en un tronc d’un altre per 
tal que s’estableixi una unió permanent entre tots dos. “Rere els murs d’una 
casa abandonada, sota la terra estèril d’un no-lloc on reposen els vehicles 
que traspassen la vida, o en l’imminent brot de vida d’una naturalesa morta 
s’assenten les adherències del temps des d’on germinen les poètiques de 
l’empelt. (Des) codificar-les i interpretar-les és el nostre propòsit”, assegura 
la comissària de l’exposició.

Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Fins al 16 d’agost

Sala Oberta del Museu de la Garrotxa

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Olot fotografia
Mostra confinada 2020
Tot i que l’Olot Fotografia s’ha ajornat per al 2021, aquest any l’organització 
n’oferirà un tastet amb l’exposició d’obres d’una vintena de fotògrafs, la 
majoria catalans.

Cada autor presentarà un projecte fotogràfic personal, de manera que s’hi 
podrà veure una gran varietat de tècniques i temàtiques. 

A més de les exposicions, s’ha programat una sessió de retrat al col·lodió. 
Tothom qui ho vulgui es podrà fer un retrat tal com els d’abans del segle XIX. 

Observacions: Les sessions de retrat es faran al Claustre del Carme  de 10 h a 13 i de 14 i 17 h
Ho organitza: Olot fotografia / 609 728 418

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

Del 31 de juliol al 29 d’agost

Horari d’obertura dels Museus

A l’Hospici (pati, Sala Oberta 2 i Sala 15), 
a Can Trincheria i al claustre del Carme

Activitat gratuïta / 5 €  (retrat al col·lodió humit) 



Montseny
Visions fotogràfiques
Es tracta d’una mostra fotogràfica col·lectiva produïda pel Museu Etnològic 
del Montseny i comissariada per Cesc Noguera. Presenta una mirada 
conjunta a l’obra de l’Associació Fotogràfica d’Arbúcies, que, des de fa 
anys, desenvolupa gran part de la seva tasca al Montseny. La mostra està 
formada per una selecció de vint-i-quatre fotografies que projecten una 
suma de percepcions sobre els valors naturals del Montseny. 

Ho organitza: Cafè Art Fontanella XII

De l’1  al 30 de juliol

Cafè Art Fontanella XII

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Encanteris
Fotografies
de Josep Guiolà
Una impressió de llum és essencialment un procés fotogràfic  sense 
càmera i on intervé la llum del sol. Per crear les imatges que formen part 
de la mostra s’ha utilitzat paper per fer manualitats i de regal, aplicant-hi 
preferentment emulsió a la cianotipia (procés fotogràfic antic).

Ho organitza: Cafè Art Fontanella XII

De l’1 al 31 d’agost

Cafè Art Fontanella XII

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Salta estiu!
Kangoo Bootcamp
Activitat a l’aire lliure per gaudir de la natura fent esport. S’utilitzen unes 
botes especials de Kangoo Jumps que disminueixen en un 80% l’impacte 
en les articulacions a l’hora de córrer. Es fan diferents recorreguts a l’entorn 
del Parc Natural de la Garrotxa, corrent amb les botes i fent diferents 
exercicis durant la ruta per millorar i mantenir la condició física. L’activitat 
es fa en grup.

Observacions: Dur mitjons llargs, roba còmoda i lleugera. Activitat per a adults, adoles-
cents i nens a partir de 8 anys
En cas de pluja: Sessió alternativa amb les botes Kangoo Jumps al mateix gimnàs
Més informació i reserves: anytotfitness@gmail.com / 646 334 704
Ho organitza: Gimnàs ANITOTFITNESS (instructora oficial de Kangoo Jumps Ana Burgos)

Mesures Covid-19: Caldrà utilitzar mascareta i portar tovallola. Hi haurà disposició 
de gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans

De l’1 de juliol al 21 d’agost

Dilluns, dimecres i divendres de 16 h a 20 h
Dimarts i dijous de 9 h a 11 h 

Gimnàs ANITOTFITNESS

12 € (1 sessió) /  35 € (4 sessions)  / 50 € (8 sessions)
Reserves especials per a grups



Descobrim la fageda 
d’en Jordà en carruatge
Passeig en carruatge, tirat per cavalls perxerons, pel bosc màgic de la 
fageda d’en Jordà. Una hora de ruta amb una petita caminada per l’interior 
del bosc.

En cas de pluja: Si plou molt, s’anul·la
Més informació i reserves: reserves@activitatsgarrotxa.com
Ho organitza: Activitats Garrotxa 

Mesures Covid-19: Cal reserva prèvia. Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

11 h, 12 h, 13 h i  de 15 h, 16 h i 18 h

Àrea de Can Serra (km. 4 de la carretera de Santa Pau)

10 € (adults) / 7 € (nens de 6 a 12 anys) / 5 € (nens d’ 1 a 5 anys)

60 minuts



En poni pels volcans
Passejada per l’entorn del volcà del Croscat i del Martinyà en poni.

Observacions: No cal reserva prèvia 
En cas de pluja: S’anul·la l’excursió
Més informació: reserves@activitatsgarrotxa.com
Ho organitza: Activitats Garrotxa

Mesures Covid-19: Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

D’11 h a 14 h i de 15 h a 18 h

Lava Parc

13 €

30 minuts



En tren per
la zona volcànica
de la Garrotxa
Passejada, d’una hora aproximadament, per la zona volcànica de la Garrotxa, 
amb explicació per megafonia durant el trajecte. Es fa una parada al peu del 
volcà del Croscat, on el guia farà una breu explicació d’aquest entorn.

Observacions: No cal reserva prèvia 
En cas de pluja: Es fa igualment
Més informació: reserves@activitatsgarrotxa.com / 972 68 03 58
Ho organitza: Activitats Garrotxa

Mesures Covid-19: Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

11 h, 12 h, 13 h i  de 15 h, 16 h i 18 h

Lava Parc

10 € (adults) / 7 € (nens de 6 a 12 anys) / 5 € (nens d’ 1 a 5 anys)

60 minuts



L’organització no es fa responsable de possibles canvis en les activitats que figuren en aquest programa.

650 05 19 98

www.descobreixolot.cat

@DescobreixOlot    #DescobreixOlot
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