Agenda
juny
Del 3 al 9 de juny

juny

6

· Dijous, arròs als Tossols (pàg 1)
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

· LAP d’Estiu: Flam de Roger Bernat/FFF (pàg 2)
21 h - Teatre Principal d’Olot

Consulteu les exposicions i activitats diàries a la darrera pàgina: Durant tot l’estiu!

juny

7

· Festes de Barri (pàg 3)
Festa del barri de Bonavista

Consulteu les exposicions i activitats diàries a la darrera pàgina: Durant tot l’estiu!

juny

8

· Festes de Barri (pàg 3)
Festa del barri de Bonavista

· Mercat Olot Antic (pàg 4)
9.30 h - Plaça de l’Hospital

Consulteu les exposicions i activitats diàries a la darrera pàgina: Durant tot l’estiu!

juny

9

· Festes de Barri (pàg 3)
Festa del barri de Bonavista

Consulteu les exposicions i activitats diàries a la darrera pàgina: Durant tot l’estiu!

1

Dijous,
arròs als Tossols
Cada dijous, Les Cols ofereix un dinar on l’arròs de pagès amb calamars de llauna
esdevé el protagonista al paratge dels Tossols.
També es preparen bosses de pícnic amb reserva prèvia.

Tots els dijous de maig a octubre
13 h
Pavelló de bany dels Tossols
20 €
Observacions: cal fer reserva prèvia
En cas de pluja: es trasllada a la carpa del restaurant Les Cols (ctra. de la Canya, s/n)
Més informació: www.lescols.com / 972 26 92 09 / lescols@lescols.com
Ho organitza: Les Cols Restaurant

2

LAP d’Estiu
Flam de Roger Bernat/FFF
Lluny de ser un producte acabat, Flam és un assaig obert al públic que
posa les emocions en el punt de mira. Sobre l’escenari, uns professionals
de l’emoció –actors–, ploren i riuen, mentre que un professional de la
sensibilitat plora i riu amb ells. I és que l’evolució del riure i el plor en les arts
en general, i en les arts escèniques en particular, diu molt sobre la història de
la humanitat, en un temps en què la política del màrqueting i el màrqueting
de la política ho fien tot a les emocions. Flam reuneix dalt de l’escenari Roger
Bernat i alumnes de darrer curs de l’Institut del Teatre per donar lloc a una
proposta escènica que inverteix el plantejament habitual, de manera que la
història és l’efecte de les emocions que constitueixen el muntatge.

6 de juny
21 h
Teatre Principal d’Olot
10 €
60 minuts
Més informació: www.rogerbernat.info
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot i Institut del Teatre

3

Festes de Barri
Quan arriba l’estiu, els barris de la ciutat d’Olot es vesteixen de festa i preparen activitats pensades per a petits i grans a les places i carrers: balls, sardanes, àpats
populars, jocs de cucanya... Tot plegat, una manera diferent de gaudir de la ciutat!

7, 8 i 9 de juny
14 i 15 de juny
15 de juny
29 de juny
4, 5, 6 i 7 de juliol
14, 15 i 16 de juliol
19 i 20 de juliol
15 i 16 d’agost
23, 24 i 25 d’agost
25 d’agost
25 d’agost
14, 15, 16 ,17 i 18 de setembre
22 de setembre
27, 28 i 29 de setembre

Bonavista
Benavent
Eixample Popular
Pla de Dalt i el Cassés
Sant Cristòfor - Masbernat
El Carme
El Morrot
Sant Roc
Pequín
Nucli antic
Les Planotes
Sant Ferriol
Hostal del Sol
Sant Miquel

Més informació: consulteu el programa d’activitats de cada barri a www.agendaolot.cat

4

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.

Segon dissabte de cada mes
De 9.30 h a 13.30 h
Plaça de l’Hospital
Activitat gratuïta
En cas de pluja: s’anul·la
Més informació: DinàmiG / 972 26 01 52 / administracio@dinamig.cat
Ho organitza: Ajuntament d’Olot - DinàmiG

Organitza:

Hi participen:

Les Cols Restaurant · Institut Municipal de Cultura d’Olot · AV de Bonavista
· AV de Benavent · AV del Pla de Dalt i El Cassés · AV de l’Eixample
Popular · AV de Sant Cristòfor i Masbernat · AV del Morrot · AV del
Carme · AV de Sant Roc · AV de Pequín · AV del Nucli Antic · AV de Les
Planotes · AV de Montolivet · AV de Sant Ferriol · AV de l’Hostal del Sol · AV
de Sant Miquel · IES Garrotxa · educArt · Associació de Comerciants
d’Olot · AstroGarrotxa · Carverskateboardspain · Tumonitordesurfskate
· Festival Música als Masos · Associació Cultural d’Amics de Sant
Esteve i del Santuari del Tura · Núria Social · A.E. Gastant Keks · ATMA
Centre logístic de Bicicletes · Grup COUNTRY QUI PUGUI · Alliberemnos, Associació LGTB+ de la Garrotxa · Gòspel Cor Garrotxa · Associació
Musical i Cultural Despentinats · El Pot Petit · Agrupació Sardanista
d’Olot · Esbart Marboleny · AV de Sant Francesc · El Fortí del volcà
Montsacopa · RCR BUNKA Fundació Privada · Olot Televisió · Prodivision
Group · Colla Castellera de la Garrotxa Xerrics d’Olot · Museus d’Olot
· Arxiu Comarcal de la Garrotxa · Associació d’Hostalatge de la Garrotxa
· Activitats Garrotxa i Ponis de la Garrotxa · Gimnàs AniTotFitness
Agraïments:

Servei de Català d’Olot - la Garrotxa · Brigada Municipal · Policia Municipal
d’Olot · Oficina de Turisme d’Olot
Autors Fotografies:

Fotografia de la pàgina 70: Marc Torra - Fragments

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

www.descobreixolot.cat

@turismeolot #DescobreixOlot
650 05 19 98

Organitza:

