Agenda
juny
Del 10 al 16 de juny

juny

13

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

· LAP d’Estiu: Els darrers dies de la Catalunya republicana
de Teatre Terra (pàg 5)
21 h - Teatre Principal d’Olot

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

juny

14
· Festes de Barri (pàg 3)
Festa del barri de Benavent

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

juny

15
· Festes de Barri (pàg 3)

Festa del barri de Benavent
Festa del barri de L’Eixample Popular

· 100% visita D.O. Olotina (pàg 6)
12 h - Sortida Oficina de Turisme d’Olot

· Olot Shopping Nit (pàg 7)
20 h - Eix comercial

· Música: Germà Negre, Molt de porc i poca salsitxa (pàg 8)
22 h - Plaça Major

· 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!

juny

16
· Surf a Olot (pàg 10)
11 h - Firal Petit

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

5

LAP d’Estiu

Els darrers dies de la Catalunya
republicana de Teatre Terra
Veu i violoncel entaulen un diàleg per narrar el dramatisme dels últims dies viscuts per l’escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili, quan entra en fase
culminant l’ofensiva final de Franco contra Catalunya. Basada en el llibre de
memòries homònim, l’obra narra l’angoixa, la desfeta i l’èxode dels catalans, amb
multitud de temes que connecten aquell moment amb l’actual: les relacions entre Catalunya i Espanya, els èxodes per Europa i la por de perdre la pròpia identitat.
El diàleg que entaulen el personatge Antoni Rovira i Virgili i el violoncel·lista a través
del seu instrument reflecteix el viatge sense retorn que Rovira i Virgili va fer amb la
seva família i diverses personalitats polítiques i culturals fins a França.
13 de juny
21 h
Teatre Principal d’Olot
10 €
60 minuts
Més informació: www.terrateatre.cat
Ho organitza: Terra Teatre i Institut Municipal de Cultura d’Olot
Hi col·labora: IES Garrotxa

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

6

100% visita
D.O. Olotina
Per conèixer el que és més olotí, la seva gastronomia, els establiments més
típics... es fa un vol pel centre d’Olot i s’acaba al Mercat d’Olot amb un bon
tastet de productes KM0. Tot és genuïnament olotí.

15 de juny / 6 de juliol / 31 d’agost
12 h
Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot
6 € (menors de 12 anys, gratuït)
Més informació: 972 26 01 41 / 972 90 38 22
Ho organitza: educArt s.l.

7

Olot Shopping Nit
Les botigues romandran obertes i oferiran descomptes en els seus
productes. Hi haurà activitats i actes pels carrers del centre de la ciutat.
Entre aquests actes de la nit hi haurà el concert del grup banyolí Germà
Negre a la plaça Major.

15 de juny
De 20 h a 24 h
Eix comercial
Més informació: 972 26 93 01
Ho organitza: Associació de Comerciants d’Olot

8

Música
Germà Negre, Molt de
porc i poca salsitxa
Si algú preguntés quin grup representa millor l’essència d’una festa major, la
resposta sense cap mena de dubte seria Germà Negre. La seva fórmula és
una selecció de tot tipus d’adaptacions de cançons tradicionals i populars,
plenes d’arranjaments propis, ballables i amb un clar aire festiu. Pervertint
les lletres i amb arranjaments explosius, creen un espai popular perquè suïn
d’alegria tots els tipus de públic. Set banyolins sobre l’escenari, un cap gros de
la Moreneta, ball, somriures, tornades enganxoses, rotllanes i titius, fan dels
seus directes una autèntica revetlla. Germà Negre presenta el seu nou disc
Molt de porc i poca salsitxa, una gira que acumula un èxit imparable.
Aquest concert està programat dins el marc d’Olot Shopping Nit.
15 de juny
22 h
Plaça Major
Activitat gratuïta
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot
Hi col·labora: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona

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

10

Surf a Olot
Vols aprendre a surfejar? El diumenge 16 de juny a Olot hi haurà onades!!!
Carverskateboards i Tumonitordesurfskate (escola oficial a Barcelona) t’ofereixen l’oportunitat de tenir les mateixes sensacions que es poden tenir a sobre una taula de surf, però sense aigua, a l’asfalt, amb una onada tubera i unes
rampes que faran que et sembli que estàs fent surf. Hi haurà planxes de surf de
la marca Carver per provar; si tens la teva, també porta-la. I hi haurà monitors
que faran classes i ensenyaran els moviments bàsics per gaudir d’aquest esport.
Surfing a Olot. No t’ho pots perdre!

16 de juny
D’11 h a 14 h
Firal Petit
Activitat gratuïta
180 minuts
Observacions: important dur proteccions de cap, genoll i colzes
En cas de pluja: s’anul·la
Ho organitza: Carverskateboardspain i Tumonitordesurfskate

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:

