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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 dos dies (el 4 i 5 de desembre), al
passeig de la Muralla hi trobareu dues
instal·lacions per passar una bona estona
en família (un escape caravana i uns
teatrets per poder manipular i explicar les
millors històries que us podeu imaginar).

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.
Plaça d’Esteve Ferrer

MERCAT DE NADAL
A la plaça Pia Almoina i carrers adjacents

MERCAT D’ARTESANIA
Del carrer Major a la plaça del Carme

DISSABTE 4 DE DESEMBRE
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.
Plaça d’Esteve Ferrer
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
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h
Qui va matar el meu conill? Una misteriosa
caravana que amaga un crim, a càrrec de la
companyia Itinerània. Activitat gratuïta i per a
tots els públics.
Passeig de la Muralla
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h
Taller: La fàbrica de sons per construir
instruments musicals amb material de rebuig,
a càrrec de la companyia El Drapaire Musical.
Activitat gratuïta i recomanada a partir de 5
anys.
Carpa d’activitats familiars
Plaça del Carme
D’11 a 13.30 h i de 16.30 a 18.30 h
Jornada de portes obertes a la cooperativa
L’Artiga
Carrer Pare Antoni Soler, 6
De 18 a 20 h
Fil musical de Nadal amb les nadales
itinerants del jove grup vocal Quartet Mèlt.
Activitat gratuïta.
Centre de la ciutat

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE
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.
Plaça d’Esteve Ferrer

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
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h
Teatrets mecànics càrrec de la companyia
Peus de Porc. Manipula titelles amb enginy i
guanya la partida al teu contrincant. Activitat
gratuïta i per a tots els públics.
Passeig de la Muralla
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h
Taller: Construïm caganers del pessebre
amb material de rebuig. Activitat gratuïta i
recomanada a partir de 5 anys.
Carpa d’activitats familiars.
Plaça del Carme
17.30 h
Fil musical de Nadal amb la formació
Nadales en Swing. Activitat gratuïta.
Pati antic Hospital
De 18 a 20 h
Fil musical de Nadal amb les nadales
itinerants del jove grup vocal Quartet Mèlt.
Activitat gratuïta.
Centre de la ciutat
18.30 h
Fil musical de Nadal amb el duet acústic de
Girona Double Chick. Activitat gratuïta.
Plaça de l'Àngel
19.30 h
Fil musical de Nadal amb l’ADN de New
Orleans i estils com el pop, reggae, hip-hop o
rock de BKT Brass Band. Activitat gratuïta.
Plaça del Mig

DILLUNS 6 DE DESEMBRE
De 9 a 14 h
Mercat setmanal
Passeig de Miquel Blay (alimentació) i
passeig de Ramon Guillamet (roba i complements)
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.
Plaça d’Esteve Ferrer
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
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h
Espai munta titelles a càrrec de la companyia Galiot Teatre. Tauletes de nit reciclades i
un grapat de peces per muntar uns titelles
molt peculiars amb cargols de fusta. Activitat
gratuïta i dirigida a infants acompanyats d’un
adult.
Carpa d’activitats familiars.
Plaça del Carme
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
17.30 h
Fil musical de Nadal amb la formació
musical Men in Swing. Activitat gratuïta.
Pati antic Hospital
18.30 h
Fil musical de Nadal amb la formació
Nadales en Swing. Activitat gratuïta.
Plaça del Mig

DIMARTS 7 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.
Plaça d’Esteve Ferrer
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

D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h
Constructors de somnis, a càrrec de la Cia.
Minimons. Un viatge de transformació i
creixement on l’experiència del camí és tan
important com el desenllaç de l’aventura. I
vosaltres, quin somni teniu? Activitat gratuïta
i per a tots els públics.
Carpa d’activitats familiars.
Plaça del Carme
17 h
Fil musical de Nadal amb la formació
musical Men in Swing. Activitat gratuïta.
Pati antic Hospital
17.45 h
Fil musical de Nadal amb versions de jazz,
pop i bossa nova en format guitarra i veu, a
càrrec de Bluebell Duet. Activitat gratuïta.
Plaça de l'Àngel
18.30 h
Fil musical de Nadal amb Nadales amb
SUS4. Activitat gratuïta.
Plaça del Mig
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