Agenda
agost
Del 12 al 18 d’agost

agost

14

· Ball Country Line Dance Social (pàg 21)
21.30 h - Passeig de Miquel Blay

· Nit de lluna plena (pàg 9)

22.15 h - Observatori Astronòmic de Batet de la Serra

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

agost

15
· Festes de Barri (pàg 3)
Festa del barri de Sant Roc

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

· Nit de lluna plena (pàg 9)

22.15 h - Observatori Astronòmic de Batet de la Serra

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

agost

16
· Festes de Barri (pàg 3)
Festa del barri de Sant Roc

· Assajos castellers a la fresca dels Xerrics (pàg 54)
20.30 h - Plaça Rector Ferrer

· Nit de lluna plena (pàg 9)

22.15 h - Observatori Astronòmic de Batet de la Serra

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

agost

17

· Vespres modernistes (pàg 51)
19 h - Sortida Oficina de Turisme d’Olot

· Nit de sardanes amb Osona (pàg 28)
22 h - Passeig de Miquel Blay

· Nit de lluna plena (pàg 9)

22.15 h - Observatori Astronòmic de Batet de la Serra

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

agost

18

· Música al Parc: Duo de violins (pàg 55)
18.30 h - Parc Nou

· Cançons de sempre (pàg 30)
19 h - Passeig de Miquel Blay

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

21

Ball Country Line
Dance Social
El nostre grup COUNTRY QUI PUGUI es va crear fa ja uns 15 anys, però el
Country Line Dance es balla ja a les nostres comarques des de fa uns 20
anys. La nostra activitat consisteix en el ball en línia, tant de música country
com no country. En són molts els beneficis, tant físics com psíquics, del ball
en general i del ball country en particular, donada la combinació de música
i ball. Fes de la música i el ball la teva filosofia de vida.
Vine i enganxa-t’hi!!!

Tots els dimecres de juliol i d’agost
21.30 h
Passeig de Miquel Blay
Activitat gratuïta
En cas de pluja: s’anul·la
Més informació: 686 710 091 (Josep Mª)
Ho organitza: Grup COUNTRY QUI PUGUI

9

Nit de lluna plena
L’Observatori Astronòmic de Batet de la Serra està situat dins el Parc Natural
de la Zona Volcànica. Amb aquesta activitat coneixerem de ben a prop la lluna,
amb l´ajuda de projeccions i es farà una breu passejada sota el clar de lluna,
que ens endinsarà en els sons del bosc. La llum de la lluna oferirà un paisatge
diferent en les fresques nits d´estiu. Estirats còmodament en un prat, podrem
conèixer constel·lacions i estels de la mà d’un expert d´AstroGarrotxa.
Un cop de tornada a l´Observatori, podrem veure la lluna i els seus cràters a
través del telescopi. L’activitat finalitza amb un petit refrigeri.

15 de juny / 13 de juliol / 14, 15 ,16 i 17 d´agost /
13 i 14 de setembre
22.15 h
Observatori Astronòmic de Batet de la Serra
5 € (fins a 10 anys) / 10 € (a partir de 10 anys)
90 minuts
Observacions: cal portar llanterna. Instal·lacions no adaptades per a persones amb mobilitat
reduïda.
En cas de pluja: s’informarà 24 hores abans de l´inici de l’activitat
Més informació: Oficina Turisme Olot / 972 26 01 41
www.astrogarrotxa.wordpress.com / www.astrogarrotxa.olot.org
Ho organitza: AstroGarrotxa

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

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

54

Assajos castellers
a la fresca dels Xerrics
Per tal de preparar les actuacions de Festes del Tura, i en especial la pujada del
pilar a les escales de Sant Esteve, els Xerrics ofereixen un tastet de castells per
descobrir les tècniques que utilitzen per aixecar les construccions, per exemple,
com es forma una pinya o com fa el famós toc de castells de les gralles i timbals.
Després d’una primera pressa de contacte, tothom està convidat a participar
d’aquests assaigs a la fresca que fa la colla castellera de la ciutat. Una bona
oportunitat per conèixer de ben a prop el món dels castells.

16, 23 i 30 d’agost / 3 de setembre
20.30 h
Plaça Rector Ferrer
Activitat gratuïta
En cas de pluja: es farà al local d’assaig dels Xerrics d’Olot (av. dels Reis Catòlics, 5)
Més informació: www.xerrics.cat
Ho organitza: Colla Castellera de la Garrotxa Xerrics d’Olot

51

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.
Acabarem amb un vermut a Can Morera, casa modernista coneguda com
Can Pujador.

3 i 17 d’agost
19 h
Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot
6 € (menors de 12 anys, gratuït)
Més informació i reserves: 972 26 01 41 / 972 90 38 22
Ho organitza: educArt s.l.

28

Nit de sardanes
Les nits dels dissabtes de juliol i agost, les sardanes omplen el Firal de ballades nocturnes obertes a tothom!
6 de juliol

Rossinyolets

13 de juliol Revetlla de l’Aplec: Sardanes del Mestre amb la Principal d’Olot
20 de juliol Principal Banyoles
27 de juliol La Principal d’Olot
3 d’agost

Principal Porqueres

10 d’agost

Vila de la Jonquera

17 d’agost

Osona

24 d’agost

La Principal de Cassà

31 d’agost

79è CONCURS DE COLLES SARDANISTES amb la Principal d’Olot

22 h
Passeig de Miquel Blay
Activitat gratuïta
Ho organitza: Agrupació Sardanista d’Olot
Hi col·labora: Ajuntament d’Olot - Institut Municipal de Cultura d’Olot

55

Música al Parc
Duo de violins
Ala Voronkova i Guerassim Voronkov s’han unit per oferir-nos una mostra del
seu virtuosisme en un programa de duos de violí exquisidament triat i dissenyat
cronològicament, des del barroc fins als nostres dies.
En aquest concert podrem observar l’evolució de la tècnica, sonoritat i estil de
l’instrument, així com l’eclosió de les grans escoles violinístiques europees de la
mà de grans compositors clàssics i contemporanis.

18 d’agost
18.30 h
Parc Nou
Activitat gratuïta
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

30

Cançons de sempre
Al Firal d’Olot sonarà la música de tots els temps per gaudir i ballar a l’aire lliure!
7 de juliol

Somnis

21 de juliol Duet Diamants
28 de juliol Sifasol
4 d’agost

Giravol

11 d’agost

Generació-3

18 d’agost

Cançons de sempre

25 d’agost

Blue moon

19 h
Passeig de Miquel Blay
Activitat gratuïta
Ho organitza: Agrupació Sardanista d’Olot
Hi col·labora: Ajuntament d’Olot - Institut Municipal de Cultura d’Olot

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:

