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Setmana del
27 de juliol al 2 d’agost



DILLUNS 27 DE JULIOL 
RCR Programa Obert 2020 online: Conferència d’art sonor: 
Conferencia sobre nada arquitectura de Laia Torrents i Roger Aixut
20 h – Sessió online

DIMARTS 28 DE JULIOL
Els colors del verd
17 h – Parc Nou d’Olot

DIMECRES 29 DE JULIOL
Circ a la plaça: Ye Orbayu
19.30 h - Plaça de Braus

RCR Programa Obert 2020 online: Conferència sobre dansa: 
Vídeo de Leo Castro. Cuando llega el silencio de María Muñoz i Pep Ramis
20 h – Sessió online

Clausura de RCR Bunka a càrrec de Ramon Folch, President RCR 
Bunka Fundació Privada

La Roda Cançó d’autor@2020 amb Jules
21 h - Claustre de l’Hospici

DIJOUS 30 DE JULIOL
La Fageda elèctrica
10 h -  ATMA - Centre Logístic de Bicicletes d’Olot

Dijous, arròs als Tossols 
13 h - Pavelló de bany dels Tossols

La Roda Cançó d’autor@2020 amb Sandra Bautista i Raquel Lúa
21 h - Claustre de l’Hospici

Setmana del 27 de juliol al 2 d’agost



DIVENDRES 31 DE JULIOL
Ciutat Riu
17 h – Fonts de Sant Roc

La Roda Cançó d’autor@2020 amb Josep Tero
21 h - El Torín

Sopar concert a la fresca amb Mireia Vilalta
21.30 h – Terrassa d’El Nou Firalet

DISSABTE 1 D’AGOST
Taller de cuina en família
17 h – Carrer Joan Maragall, núm. 28. Olot

Llums i ombres al volcà del Montsacopa
19 h – Aparcament del Cementiri Municipal d’Olot

Vespres modernistes 
19 h - Oficina de Turisme d’Olot

DIUMENGE 2 D’AGOST
Música al Parc: Mirna Vilasís i Xavi Múrcia
18.30 h - Parc Nou

Connexió volcànica
19.30 h – Aparcament de l’Escola El Morrot d’Olot

Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà
21 h – Terrassa d’El Nou Firalet

Setmana del 27 de juliol al 2 d’agost



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



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)



Circ a la Plaça 
Ye Orbayu 
Companyia Vaques
Un parell d’homes madurs i contundents al costat d’un músic polivalent 
creen una peça desequilibrada i agraïdament grotesca, una dansa 
descompassada de bèsties desolades, un duo de clowns desfasats tractant 
de seduir, i seduir-se, fent-nos riure tot fent equilibris sense trampa, sobre 
taules, cadires i ampolles de cava.

Un espectacle de moviment i circ rural trash.

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

29 de juliol

19.30 h 

Plaça de Braus

Activitat gratuïta



La Roda Cançó
d’autor@2020
amb Jules
Vespres màgics d’estiu gaudint de Cançó d’autor@.

Més informació i reserves: Entrades anticipades a Can Trinxeria, Teatre i a la web
www.musicsassociats.net. A taquilla 1 hora  abans del concert
Ho organitza: Músics Associats

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries. Aforament limitat. Les persones que comprin l’entrada 
a taquilla, també hauran de deixar el seu nom i telèfon

29, 30 i 31 juliol 

21 h 

Claustre de l’Hospici / El Torín

9 € (taquilla) / 7 € (anticipada) / 3 € (estudiants)



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



La Roda Cançó
d’autor@2020
amb Sandra Bautista
i Raquel Lúa
Vespres màgics d’estiu gaudint de Cançó d’autor@.

Més informació i reserves: Entrades anticipades a Can Trinxeria, Teatre i a la web
www.musicsassociats.net. A taquilla 1 hora  abans del concert
Ho organitza: Músics Associats

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries. Aforament limitat. Les persones que comprin l’entrada 
a taquilla, també hauran de deixar el seu nom i telèfon

29, 30 i 31 juliol 

21 h 

Claustre de l’Hospici / El Torín

9 € (taquilla) / 7 € (anticipada) / 3 € (estudiants)



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) 



La Roda Cançó
d’autor@2020
amb Josep Tero
Vespres màgics d’estiu gaudint de Cançó d’autor@.

Més informació i reserves: Entrades anticipades a Can Trinxeria, Teatre i a la web
www.musicsassociats.net. A taquilla 1 hora  abans del concert
Ho organitza: Músics Associats

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries. Aforament limitat. Les persones que comprin l’entrada 
a taquilla, també hauran de deixar el seu nom i telèfon

29, 30 i 31 juliol 

21 h 

Claustre de l’Hospici / El Torín

9 € (taquilla) / 7 € (anticipada) / 3 € (estudiants)



Sopar concert
a la fresca amb
Mireia Vilalta
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



Taller de cuina 
en família
A través dels sentits, volem despertar-vos el plaer de menjar bé i sa en 
família: us donarem opcions saboroses i atractives que despertin l’interès 
dels més menuts de la casa!

Observacions: Grups de 6 a 10 persones per sessió
Més informació i reserves: info@enrutagirona.cat  /656 634 440 / 656 695 098
Ho organitza: En Ruta Girona

Mesures Covid-19: No es podran compartir equips. Cal mantenir la distància de 
seguretat d’1,5 metres o bé utilitzar mascaretes i guants quan no sigui possible

1, 9 i 22 d’agost

A les 17 h (1 i 22 d’agost) / A les 11 h (9 d’agost)

Carrer Joan Maragall, núm. 28. Olot

10 € / 25 € (un menor de 12 anys més un adult)



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



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.

Més informació: 972 26 01 41 
Ho organitza: educArt s.l.

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

11 juliol / 1 i 22 d’agost

19 h

Sortida de l’Oficina de Turisme d’Olot

5 € (menors de 12 anys, gratuït) 2x1 (convida algú!)



Música al Parc
Mirna Vilasís
i Xavi Múrcia
Sumar-hi
Després de més de trenta anys cantant arreu, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís 
fan una aturada per revisar la seva trajectòria. La seva música sempre 
s’ha construït a partir de la cançó tradicional, la cançó d’autor i la poesia. 
Des de Tralla, La Cobleta de la Selva i també en solitari han acumulat un 
bon grapat de peces. Ara volen posar el seu gra de sorra fent una tria per a 
aquests moments estranys, de gran fragilitat i de resistència. I també volen 
presentar algun tema nou, fet per a l’ocasió.

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

2 d’agost

18.30 h 

Parc Nou

Activitat gratuïta



Connexió volcànica
Pujada al volcà més emblemàtic de la ciutat d’Olot per gaudir d’una sessió 
de ioga a dins el seu cràter.

Més informació: www.risum.cat / 677 27 43 20
Ho organitza: Risum

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

5 de juliol / 2 d’agost

19.30 h 

Sortida de l’aparcament de l’Escola El Morrot d’Olot

Adults 15 €  /  Menors 10 € 



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:


