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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



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



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) 



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



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



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



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



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
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



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



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)



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)



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



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

La promou:


