


PROGRAMA
DIUMENGE 1 DE MAIG DE 2021

FIRAL
De 10 a 20 h
79è Mercat de l’automòbil (nou i d’ocasió), secció comercial i 
maquinària de jardí.

PATI ANTIC HOSPITAL
De 10 a 19 h
18a Exposició de la Història del Motor a la Garrotxa, amb un mono-
gràfic de la Montesa per commemorar el 60è aniversari de l’Impala. 
Ho organitza: Club Motor Antic Garrotxa (MAG).

FIRALET, PLAÇA BALMES I CARRERS ADJACENTS
De 9 a 20 h
Mercat extraordinari de roba del Primer de Maig.

FIRAL PETIT i PLAÇA U D’OCTUBRE
De 10 a 20 h
Mercat d’artesania, flors i plantes.

PLAÇA DE L’HOSPITAL
De 9 a 14 h
Mercat de col·leccionisme i andròmines.

PLAÇA MAJOR
De 10 a 14 h i de 16 a 19 h
L’Atelier, una fusteria peculiar on les màquines semblen treballar 
soles, un curiós taller on el joc és necessari per accionar a distància 
serres i martells. Activitat gratuïta i recomanada per a nens i nenes a 
partir de 7 anys.

HOSPICI
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
27a Mostra de bonsais i suiseki. Ho organitza: Associació Garrotxina 
Amics del Bonsai.

PLAÇA DE JOSEP CLARÀ
De 10 a 14 h i de 15 a 19 h
Passejades en poni per a la mainada. Ho organitza: Ponis Garrotxa.
Passejades en burro per a la mainada. Ho organitza: Rucs i Someres.

11.30 h
Ballada de sardanes amb la cobla La Principal d’Olot. Ho organitza: 
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot.

12 h 
Acte d’homenatge col·lectiu a les mares davant l’escultura La Materni-
tat de Josep Clarà, presentat per la periodista Paula Nuñez, d’Olot TV.
Ofrena a càrrec de les Pubilles i Hereus d’Olot i La Garrotxa. Parla-
ment  de Catalina Sellas, Presidenta d’ALBA, Associació de Dones de 
la Garrotxa. Recital de poesies a càrrec de nens i nenes de diverses 
escoles de la ciutat. Ho organitza: Centre d’Iniciatives Turístiques 
d’Olot.

PLAÇA DE BRAUS
De 10.30 a 13.30 h
Exhibició eqüestre, espectacle de horseball i doma. Activitat gratuïta. 
Ho organitza: Club Horseball Garrotxa. 

ESPAI CRÀTER
11 h
Visita guiada a Espai Cràter. Visita a l’exposició de referència en 
vulcanologia de la mà del servei educatiu d’Espai Cràter. Preu: 9,5 €
(7,5 € reduïda · 2,5 € població d’Olot i la Garrotxa). Més informació i 
reserves: www.espaicrater.com Ho organitza: Espai Cràter. 

PLAÇA DEL MIG
12 h
Storytime Under the sea. Activitat gratuïta. Ho organitza: Kids&Us 
Olot.

PAVELLÓ FIRAL
De 9 a 12 h
Concurs de cant d’ocells. Ho organitza: Joventut Ocellaire d’Olot.

TEATRE PRINCIPAL D’OLOT
18 h
Posa’n un tros, espectacle de dansa de l’Escola i l’Esbart d’Olot 
sobre un mosaic de trossets de dansa d’arreu del país. Activitat per 
a tots els públics. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a www.olot-
cultura.cat Ho organitza: Esbart d’Olot. 

SALA EL TORÍN
19 h
Lectura del veredicte i lliurament de premis i obsequis a tots els par-
ticipants al XLIV Concurs infantil i juvenil de dibuix. Ho organitza: 
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot.

CA-NYERA
10 h
Taller de compreses reutilitzables per confeccionar la vostra pròpia 
compresa o salvaslip. Activitat gratuïta. Edat recomanada: a partir 
de 12 anys. Més informació i reserves: www.laiera.cat Ho organitza: 
La Iera.

MOIXINA
10 h
9a Cursa de la Moixina. Més informació i inscripcions a http://cursa-
delamoixina.linkinesis.com Ho organitza: Linkinesis, SL. 

BATET
De 9 a 16 h
42è Trofeu de Primavera Olot - volta a Girona puntuable per la copa 
catalana cadet i femení i la copa catalana júnior i màster. Més infor-
mació a http://ccolot.com Ho organitza: Olot Club Infantil Ciclista.

EIX COMERCIAL  
Comerços oberts
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ALTRES ACTES:
Del 25 al 30 d’abril
Emprimavera’t, de dilluns a dissabte busca els cartells de flors a les botigues associades 
a l’ACO i omple el dibuix que falta. Dissabte vine a la plaça Esteve Ferrer a buscar la teva 
flor amb el dibuix complet. Activitat gratuïta. Ho organitza: Associació de Comerciants 
d’Olot (ACO).

Dissabte 30 d’abril
De 9.30 a 12.30 h – Pedalada solidària.  Col·labora en l’acollida i recuperació d’èquids. 
Sortida: pavelló firal d’Olot. Cal reserva prèvia. Més informació i reserves: http://bicicarril.-
com. Ho organitzen: Cavalls Mas el Pla i Bicicarril.com 

11 h – Visita guiada a l’església del Tura. Més informació i reserves: tresorparroquialsantes-
teve@gmail.com. Ho organitza: Associació Cultural d’Amics de Sant Esteve i del Santuari 
del Tura.

12 h – Ioga al volcà del Montsacopa. En cas de pluja, l’activitat s’anul·la. Sortida: Oficina de 
Turisme d’Olot. Més informació i reserves: www.shopibotiga.com. Ho organitza: educArt 
s.l.

12 h – Visita guiada a la casa pairal de Can Vayreda a càrrec de Joaquim Vayreda i l’expert 
en art Joan Sala. Més informació i reserves: www.olotcultura.cat 

16 h – 5 hores de Kirtan (cant de mantres) a la Sala el Torín. Més informació i reserves: 
www.olotcultura.cat. Ho organitza: Nirmala Olot.

Divendres 6 i dissabte 7 de maig
Robolot. Més informació: www.robolot.online 

Per a més informació: www.descobreixolot.cat

L’organització es reserva el dret de modificar, si escau, els actes que figuren en aquest programa.
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