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ZONES ACTIVITATS
1- Firal petit
FIRA RAMADERA
16 i 17 d’octubre
2- Plaça de Jaume Balmes
i carrers adjacents
MERCAT EXTRAORDINARI DE ROBA
16 d’octubre
3- Firalet
FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ
16 i 17 d’octubre
4- Plaça de Josep Clarà
OLOT DIBUIXA. FIRA DEL DIBUIX
16 d’octubre
TROBADA DE PUNTAIRES
17 d’octubre
5- Firal
MERCAT D’ARTESANIA , PRODUCTORS KM.0,
TERRITORI CONVIDAT I ESPAI TAST
16 i 17 d’octubre
6- Sant Esteve
MERCAT DE CREADORS DE LA IERA
16 i 17 d’octubre
7- Plaça Major
TASTAJOCS - ECOXOCS
16 d’octubre
TASTAJOCS – L’ANIMALADA I TALLERS
CREATIUS
17 d’octubre
8- Passeig de la Muralla
ATRACCIONS INFANTILS
15, 16 i 17 d’octubre
9- Plaça Campdenmàs
BIKE PARTY
16 d’octubre
BALL DEL PORC I EL XAI (AOAPIX)
17 d’octubre
10- Plaça Hospital
MERCAT DE COL·LECCIONISME
I ANDRÒMINES I FIRA DEL DISC
16 d’octubre
11- Claustre del Carme
TASTAJOCS – EL LABERINT
16 i 17 d’octubre
12- Plaça de l’U d’Octubre
UN DIA A PAGÈS – JOCS INFANTILS
16 i 17 d’octubre
13- Plaça de braus
CONCERT FINAL DE GIRA DE GERTRUDIS
16 d’octubre

LA FIRA
DE TARDOR
A OLOT
PROGRAMA
FAMILIAR

DISSABTE 16
JORNADA DE PORTES OBERTES ALS
MUSEUS D’OLOT
Ho organitza: Àrea de Cultura i d’Educació de
l’Ajuntament d’Olot
De 10 a 13 h
OLOT DIBUIXA: URBAN SKETCHERS,
DIBUIXANTS URBANS
Dibuixa la Fira Ramadera! Atreveix-t’hi i
practica el dibuix realitzat in situ del bestiar
de la Fira
Ramadera. Gratuït i per a totes les edats.
Ho organitza: Patronat Fira del Dibuix d’Olot
Sortida a les 10 h de la carpa de la plaça de
Josep Clarà
De 10 a 20 h
FIRA RAMADERA, una exposició de races de
boví, oví, cabrum i equí amb la raça gascona
com a convidada.
Ho organitza: DinàmiG
Col·labora: Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Firal Petit

De 10 a 20 h
UN DIA A PAGÈS, un espai de lleure infantil i
familiar pensat per fer viure als participants, a
través de jocs i activitats plàstiques, el que és
un dia a pagès i tot el que això comporta. Es
pretén transmetre els valors tradicionals i les
ocupacions quotidianes de la pagesia i
ramaderia tradicional a la comarca de la
Garrotxa d’una manera lúdica, divertida i
vivencial.
Preu: 1 €. Aforament limitat.
Ho organitzen: DinàmiG i Arriant
Plaça de l’U d’octubre
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
TASTAJOCS – ECOXOCS, a càrrec de la
companyia La Residual. Una pista d’autos de
xoc preparada per a la diversió en família i
amb el punt de mira posat en la sostenibilitat
i el medi ambient. Activitat gratuïta.
Aforament limitat.
Ho organitza: DinàmiG
Plaça Major (en cas de pluja, es farà al pati de
l’Hospici)

De 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
BIKE PARTY, festa de la bicicleta en la qual
podràs provar gratuïtament diferents
disciplines d’aquest esport com el trial,
carretera i BTT. També hi haurà un xou de
bicitrial de Martí Vayreda i els seus alumnes,
amb la col·laboració de l’escoleta Peu a Baix,
i exhibició dels ciclistes del Team Torrent. Et
deixem la bicicleta i prova les diferents
disciplines del Club Infantil Ciclista Olot.
Ho organitzen: Club Infantil Ciclista Olot.
Plaça Campdenmàs

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
TASTAJOCS – EL LABERINT, a càrrec de la
companyia Itinerània. Una instal·lació
interactiva de teles i parets on caldrà resoldre
proves d’habilitat i enginy per trobar el camí
de sortida. El Laberint és una experiència
col·lectiva per a totes les edats. Activitat
gratuïta. Aforament limitat.
Ho organitza: DinàmiG
Claustre del Carme
De 10 a 21 h
ATRACCIONS INFANTILS
Ho organitza: DinàmiG
Passeig de la Muralla
De 10 a 14 h i de 15 a 19 h
PASSEJADES EN PONI
Preu: 4 €
Ho organitza: Ponis de la Garrotxa
Plaça de Josep Clarà
De 10 a 14 h i de 15 a 19 h
PASSEJADES EN BURRO
Preu: 4 €
Ho organitza: Rucs i Someres
Plaça de Josep Clarà

D’11 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h
OLOT DIBUIXA: Taller amb Nina Bach
Taller de dibuix amb la il·lustradora garrotxina
Nina Bach. Trobaràs el material per dibuixar a
la mateixa carpa. Gratuït i per a totes les
edats.
Ho organitza: Patronat Fira del Dibuix d’Olot
Carpa de la plaça de Josep Clarà
D’11 a 20 h
OLOT DIBUIXA: JO TAMPOC SÉ DIBUIXAR
OBJECTES DEL MUSEU
Dibuixa lliurement la gran natura morta que
hem preparat amb objectes provinents del
Museu Comarcal de la Garrotxa. Trobaràs el
material per dibuixar a la mateixa carpa.
Gratuït i per a totes les edats.
Ho organitza: Patronat Fira del Dibuix d’Olot
Carpa de la plaça de Josep Clarà
12 h
RUTA AL VOLCÀ DEL MONTSACOPA.
Passejada fins al capdamunt del volcà amb
més bones vistes de tot Olot.
Durada: 1 hora i 30 minuts. En cas de pluja,
l’activitat s’anul·la. Preu: 5 € (gratuït per
menors de 12 anys)
Sortida des de l’Oficina de Turisme d’Olot
16 h
UPSSS! 2: I ARA ON ÉS NOÈ? Cicle CINC,
cinema infantil en català.
Preu: 3 € ( www.cinesolot.cat o anticipada) ·
3,5 € el mateix dia a taquilla
Ho organitza: Cines Olot i Consorci per a la
Normalització Lingüística- Servei de Català
d’Olot- la Garrotxa
Cines Olot

19:30 h
20 h
CONCERT DE GERTRUDIS, final de la gira
del disc No em dona la gana. Preu: 5 € (fins a
2 anys, gratuït). Venda d’entrades a través
www.olotcultura.cat
Ho organitzen: DinàmiG i Àrea de Cultura i
d’Educació de l’Ajuntament d’Olot
Plaça de Braus

DIUMENGE 17
JORNADA DE PORTES OBERTES ALS
MUSEUS D’OLOT
Ho organitza: Àrea de Cultura i d’Educació de
l’Ajuntament d’Olot
De 10 a 14 h
TASTAJOCS – TALLER CONSTRUÏM
VEHICLES amb materials reciclats a càrrec
de la companyia Atelier de ma Maison. Quin
serà el vehicle del futur? Per dissenyar i
construir, amb elements reciclats, el teu propi
automòbil ideal. Activitat gratuïta. Places
limitades. Activitat recomanada per a nens i
nenes a partir de 5 anys.
Ho organitza: DinàmiG
Plaça Major (en cas de pluja, es farà al pati de
l’Hospici)
De 10 a 20 h
FIRA RAMADERA, una exposició de races de
boví, oví, cabrum i equí amb la raça gascona
com a convidada.
Ho organitza: DinàmiG
Col·labora: Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Firal Petit
De 10 a 20 h
UN DIA A PAGÈS, un espai de lleure infantil i
familiar pensat per fer viure als participants, a
través de jocs i activitats plàstiques, el que és
un dia a pagès i tot el que això comporta. Es
pretén transmetre els valors tradicionals i les
ocupacions quotidianes de la pagesia i
ramaderia tradicional a la comarca de la

Garrotxa d’una manera lúdica, divertida i
vivencial.
Preu: 1 €. Aforament limitat.
Ho organitzen: DinàmiG i Arriant
Plaça de l’U d’octubre
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
TASTAJOCS – L’ANIMALADA, a càrrec de la
companyia Katakrak, una col·lecció de jocs
autònoms de gran format construïts amb
materials recuperats. T’imagines donant
cireres a un cocodril? Has ajudat mai un
elefant a regar flors amb la trompa?
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Ho organitza: DinàmiG
Plaça Major (en cas de pluja, es farà al pati de
l’Hospici)
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
TASTAJOCS – EL LABERINT, a càrrec de la
companyia Itinerània. Una instal·lació
interactiva de teles i parets on caldrà resoldre
proves d’habilitat i enginy per trobar el camí
de sortida. El Laberint és una experiència
col·lectiva per a totes les edats.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Ho organitza: DinàmiG
Claustre del Carme
De 10 a 21 h
ATRACCIONS INFANTILS
Ho organitza: DinàmiG
Passeig de la Muralla
De 10 a 14 h i de 15 a 19 h
PASSEJADES EN PONI
Preu: 4 €
Ho organitza: Ponis de la Garrotxa
Plaça de Josep Clarà
De 10 a 14 h i de 15 a 19 h
PASSEJADES EN BURRO
Preu: 4 €
Ho organitza: Rucs i Someres
Plaça de Josep Clarà

A les 11 h i a les 12 h
BALL DEL PORC I EL XAI
Activitat gratuïta. Cal reservar prèviament
l’entrada a www.olotcultura.cat
Ho organitzen: AOAPIX i DinàmiG
Plaça Campdenmàs
16 h
UPSSS! 2: I ARA ON ÉS NOÈ? Cicle CINC,
cinema infantil en català. Preu: 3 € ( www.cinesolot.cat o anticipada) · 3,5 € el mateix dia
a taquilla
Ho organitzen: Cines Olot i Consorci per a la
Normalització Lingüística- Servei de Català
d’Olot-la Garrotxa
Cines Olot
De 16 a 20h
TASTAJOCS – TALLER CIRCUÏTS I MOTORS
amb materials d’electrònica, a càrrec de
l’Associació Ingenium Creatiu. Vols aprendre
de forma lúdica conceptes de circuits, fonts
d’energia i transmissió de moviment, tot
dissenyant i muntant un cotxe RC DYI amb
diferents materials?
Activitat gratuïta. Durada: 1 hora. Cal fer una
reserva prèvia a fires@dinamig.cat
Activitat recomanada per a nens i nenes a
partir de 8 anys.
Ho organitza: DinàmiG
Plaça Major (en cas de pluja, es farà al pati de
l’Hospici)

L'organització de la Fira de Sant Lluc ha previst les mesures necessàries per a la
contenció de pandèmia provocada per la COVID-19 com la perimetració d’espais,
el control d’aforaments en les activitats i la disposició de gels hidroalcohòlics. En
les activitats i espais de la fira hi haurà personal de seguretat i control d’accés que
garantirà que es compleixen les mesures necessàries per a un entorn saludable i
respectuós. Per això us demanem que seguiu les següents indicacions per a
prevenir la Covid-19:
• Ús de la mascareta en TOTS els espais firals i actes programats.
• Seguir les indicacions del personal de control d'accés i d’atenció al públic
en cada espai i activitat.
• Mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig.
• Utilitzar gel hidroalcohòlic abans de l'accés als espais i activitats de la Fira.

Per disposar de tota la informació actualitzada de la Fira podeu seguir-nos a través dels comptes
oficials a les xarxes socials de Facebook, Instagram i Twitter @descobreixolot i també a les de l’Ajuntament d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret de modificar o suspendre de manera parcial o total els actes
programats per tal d’adaptar-se i donar compliment a les mesures vigents en el moment de la
celebració dictades pel PROCICAT per la prevenció de la COVID-19 i per causes de força major.

