Agenda
juny
Del 24 al 30 de juny

juny

26

· Circ a la plaça:
Dioptries de la companyia Toti Toronell (pàg 14)
19.30 h – Plaça de braus

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

juny

27

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

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

juny

28

· Música als Masos: Quintets de Mozart (pàg 15)
20 h - Casa Solà-Morales

· Mirant al cel (pàg 11)

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

29
· Festes de Barri (pàg 3)

Festa del barri del Pla de Dalt i El Cassés

· Visita guiada a l’església de Sant Esteve (pàg 16)
11 h - Església de Sant Esteve

· 1.001 vinils (pàg 17)

12 h - Passeig de la Muralla

· Itinerari modernista (pàg 18)

12 h - Sortida Oficina de Turisme d’Olot

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

14

Circ a la Plaça
Dioptries de la
companyia Toti Toronell
Una de les grandeses del circ és que no li cal cap història per emocionar; és l’art
del risc i de les coses impossibles, l’habilitat, l’humor, la música… És l’art que en
totes les seves facetes està al servei del circ. I això és el que explica Dioptries.
Una troupe de circ està atrapada entre dos mons, i ha de resoldre el dilema de
fer dos espectacles alhora… Entrar, sortir i els canvis precipitats d’un escenari a
l’altre donen joc a l’espectacle. Dos espectacles en un, en el qual volem que el
públic s’impliqui d’una manera activa i es mori de curiositat per saber què està
passant a l’altre costat.
26 de juny
19.30 h
Plaça de braus
Activitat gratuïta
Observacions: entrada lliure fins a completar l’aforament
Més informació: www.totitoronell.com
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot
Hi col·labora: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona

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

15

Música als Masos
Quintets de Mozart
Aquest concert inicia la integral dels quintets per a dues violes de W. A. Mozart.
Es consideren un dels cims de tota la seva producció, en què Mozart explora
al màxim les possibilitats del llenguatge clàssic. Pablo Valetti i Margherita
Pupulin, al violí; Núria Pujolràs i Natan Paruzel, a la viola, i Florestan Darbellay,
al violoncel, interpretaran aquestes peces úniques.

28 de juny
20 h
Casa Solà-Morales
15 € (menors de 18 anys, gratuït)
60 minuts
Més informació i reserves: www.musicamasos.cat
Ho organitza: Festival Música als Masos

11

Mirant el cel
Descobreix els misteris del cel d’estiu des de l’Observatori Astronòmic de Batet de la Serra. La visita consisteix en projeccions d’imatges i d’un audiovisual
dins la sala. A continuació, a l’exterior de l´Observatori contemplarem les estrelles, les constel·lacions i els planetes guiats de la mà d’un expert d´AstroGarrotxa. Sota l’esfera celeste en les refrescants nits d´estiu. També observarem l’esfera celeste a través del telescopi gran situat a la cúpula giratòria.
L’activitat finalitza amb un petit refrigeri.

21 i 28 de juny / 5, 6, 19, 20, 26 i 27 de juliol /
2, 3, 9, 10, 11, 30 i 31 d´agost / 20, 21, 27 i 28 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: 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

16

Visita guiada a
l’església de Sant Esteve
Visita a les dependències de Sant Esteve, església, Tresor, capelles, cor,
museu vell, sagristia, balcó dels Espants i campanar. Visita a indrets de
l’edifici que només es poden veure amb aquestes visites guiades.

29 de juny
11 h
Església de Sant Esteve
5€
90 minuts
Més informació: tresorparroquialsantesteve@gmail.com
Ho organitza: Associació Cultural d’Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura

17

1.001 vinils
12 hores seguides de música en vinils i 12 PD’S. Durant tota la jornada passejarem per diversos estils de música, on el vinil serà el protagonista. També hi
haurà parades de venda de vinils i activitats per a la mainada. Hi haurà servei
de barra, vermut i dinar popular.

29 de juny
12 h
Passeig de la Muralla
10 € (tiquet del dinar popular)
12 h
Observacions: venda de tiquets a La Cantina del Núria Social
En cas de pluja: es trasllada al Núria Social (c. del Carme, 8)
Més informació: projectes@nuriasocial.org / 621 239 250
Ho organitza: Núria Social

18

Itinerari modernista
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.

29 de juny / 20 de juliol / 7 de setembre
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.

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:

