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ACTIVITATS FAMILIARS
Aquest any tindrem dos espais familiars a la Fira del Pessebre: la carpa
d’activitats, on cada dia de la Fira hi haurà activitats i tallers de Nadal
per a tota la família, i durant tres dies (el 3, 4 i 5 de desembre), al passeig
de la Muralla hi trobareu instal·lacions de jocs per passar una bona
estona en família.

NADAL KM. 0
Per Nadal, compra a la Garrotxa, compra a casa. Vine a buscar el regal
de Nadal al bell mig d’Olot! Tots els productors de la Garrotxa en un
mateix espai.
Plaça Major

MERCAT D’ARTESANS PESSEBRISTES
Mostra i venda de figures de pessebre artesanes.
Sant Esteve

MERCAT DE NADAL
Parades de productes de Nadal: ponsèties, figures de pessebre,
elements de regal...
Plaça Pia Almoina i carrers adjacents

MERCAT D’ARTESANIA
Parades de productes artesanals, tant alimentaris com no alimentaris.
Del carrer Major a la plaça del Carme

ESPAI PLAYMOBIL
Parades de venda i diorama de Playmobil
Plaça del Carme

FIL MUSICAL DE NADAL
Les tardes de la Fira del Pessebre estaran plenes de música i nadales!
Aquest any tornem a programar un Fil musical de Nadal: els dies 3, 4 i
5 de desembre a diferents places del centre de la ciutat hi haurà
concerts de Nadal de petit format. I el 6 de desembre, a les 18 hores
torna la 1a nadala de l’any amb alumnes d’escoles de la comarca i la
participació com a solista de Núria López, finalista del programa
Eufòria de TV3.

DISSABTE 3 DE DESEMBRE
De 9 a 14 h
Mercat de col·leccionisme i andròmines
Plaça de l’Hospital
De 10 a 21 h
Nadal km. 0 Per Nadal, compra a la Garrotxa,
compra a casa.
Plaça Major
De 10 a 21 h
Mercat d’artesans pessebristes
Sant Esteve
De 10 a 21 h
Mercat de Nadal
Plaça de la Pia Almoina i carrers adjacents
De 10 a 21 h
Mercat d’artesania
Del carrer Major a la plaça del Carme
De 10 a 21 h
Espai Playmobil
Plaça del Carme
11 h
Little Chef
Taller de cuina en anglès per a nens i nenes de
3 a 10 anys. Activitat gratuïta.
Ho organitza: Kids & Us
Plaça del Mig
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Giravolta titelles
Un carrusel antic d’època amb teatrets
autòmats de titelles. Activitat gratuïta i per a
tots els públics.
Passeig de la Muralla
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Imants de Nadal amb sorra de colors
Fes el teu imant de Nadal i pinta’l amb sorra
de colors! Activitat gratuïta i recomanada a
partir de 6 anys.
Plaça del Carme (carpa d’activitats familiars)
17 h
Cercavila del gegantó Tió acompanyat dels
Ministrers de la Bouera. A continuació, ball
del gegantó a càrrec de l'Esbart d'Olot, a la
plaça del Carme. Activitat gratuïta.
De Sant Esteve a la plaça del Carme
18 h
Fil musical de Nadal amb l’actuació Seven
del grup vocal La Quarta Paret. Activitat
gratuïta.
Plaça del Mig

18.30 h
Fil musical de Nadal amb versions de rock,
pop i rumba a càrrec de Diana’s Pipol. Activitat gratuïta i per a tots els públics.
Plaça Mora
19 h
Fil musical de Nadal amb una selecció de les
millors BSO del cinema negre a càrrec de
Jazz Noir. Activitat gratuïta i per a tots els
públics.
Pati de l’antic Hospital

DIUMENGE 4 DE DESEMBRE
De 10 a 21 h
Nadal km0 Per Nadal, compra a la Garrotxa,
compra a casa.
Plaça Major
De 10 a 21 h
Mercat d’artesans pessebristes
Sant Esteve
De 10 a 21 h
Mercat de Nadal
Plaça de la Pia Almoina i carrers adjacents
De 10 a 21 h
Mercat d’artesania
Del carrer Major a la plaça del Carme
De 10 a 21 h
Espai Playmobil
A la plaça del Carme
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Andròmina, a càrrec de la companyia
Katakrak. Un espai ambulant i polièdric on els
participants poden crear jocs amb objectes
recuperats. Activitat gratuïta i per a tots els
públics.
Passeig de la Muralla
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Construïm personatges del pessebre.
Construeix el teu propi dimoni, àngel o
pastoret... i fes-lo moure! Activitat gratuïta i
recomanada a partir de 5 anys.
Plaça del Carme (carpa d’activitats familiars)
17.30 h
Fil musical de Nadal amb melodies de
Disney reinterpretades en clau de jazz, a
càrrec del quartet Jazlin’ Disney Classics.
Activitat gratuïta.
Pati del Mig
18 h
Fil musical de Nadal amb propostes de jazz
a càrrec del quartet The Cavaliere. Activitat
gratuïta.
Pati de l’antic Hospital

18.30 h
Fil musical de Nadal amb versions a la carta
triades pel públic, a càrrec del duet 2 a la
carta. Activitat gratuïta.
Plaça Mora

18 h
Fil musical de Nadal amb versions de rock,
pop i rumba a càrrec del trio Blackiss. Activitat gratuïta i per a tots els públics.
Plaça del Mig

19 h
Fil musical de Nadal amb els temes a cappella del quartet The Ministrels. Activitat
gratuïta.
Plaça del Carme

18.30 h
Fil musical de Nadal amb l’actuació del duet
Nun Música. Activitat gratuïta.
Plaça Mora

DILLUNS 5 DE DESEMBRE
De 9 a 14 h
Mercat setmanal
Passeig de Miquel Blai (alimentació) i passeig
de Ramon Guillamet (roba i complements).
De 10 a 21 h
Nadal km. 0 Per Nadal, compra a la Garrotxa,
compra a casa.
Plaça Major
De 10 a 21 h
Mercat d’artesans pessebristes
Sant Esteve
De 10 a 21 h
Mercat de Nadal
Plaça de la Pia Almoina i carrers adjacents
De 10 a 21 h
Mercat d’artesania
Del carrer Major a la plaça del Carme
De 10 a 21 h
Espai Playmobil
Plaça del Carme
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Fes la teva xapa de Playmobil. Dissenya la
teva xapa de Playmobil preferida! Activitat
gratuïta.
Plaça del Carme (carpa d’activitats familiars)
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Andròmina, a càrrec de la companyia
Katakrak. Un espai ambulant i polièdric on els
participants poden crear jocs amb objectes
recuperats. Activitat gratuïta i per a tots els
públics.
Passeig de la Muralla
17.30 h
Fil musical de Nadal amb Pastorets músics,
quatre cantants que es passejaran amb
cançons tradicionals de Nadal pels carrers
del centre. Activitat gratuïta i per a tots els
públics.
Centre de la ciutat

DIMARTS 6 DE DESEMBRE
De 10 a 20 h
Nadal km. 0 Per Nadal, compra a la Garrotxa,
compra a casa.
Plaça Major
De 10 a 20 h
Mercat d’artesans pessebristes
Sant Esteve
De 10 a 20 h
Mercat de Nadal
Plaça de la Pia Almoina i carrers adjacents
De 10 a 20 h
Mercat d’artesania
Del carrer Major a la plaça del Carme
De 10 a 21 h
Espai Playmobil
Plaça del Carme
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Els amics d’en Crusó, a càrrec de Toc de
Fusta. Una vintena d’autòmats de gran
format, trencaclosques, jocs mecànics...
Activitat gratuïta i recomanada a partir de 2
anys.
Plaça del Carme (carpa d’activitats familiars)
18 h
La primera nadala de l’any. Interpretació de
nadales a càrrec d’alumnes de les escoles de
la comarca, amb la participació de Núria
López, finalista del concurs Eufòria de TV3.
Activitat gratuïta i per a tots els públics.
Firal Petit
De 18 a 19.30 h
Concerts de corals de gòspel a diferents
espais de la Fira.
Centre de la ciutat
Ho organitza: Gòspel Cor Garrotxa
19.30 h
Concert final de la VIII Trobada de Cors
Gòspel.
Plaça de l’U d’Octubre
Ho organitza: Gòspel Cor Garrotxa
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