


.DISSABTE 18 de març. 
10 h Obertura de la Fira de l’Embotit 2017 al firal:
* 65 parades d’alimentació
* Espai dedicat als productors d’embotits, formatges i cerveses.
*Carpa amb la sobrassada de Mallorca - Xesc Reina com a territori convidat

10 h - 20 h Un dia a pagès, espai familiar  ludicoeducatiu per a nens i nenes a partir de 
2 anys, acompanyats d’un adult. Preu: 1€ 

11 h - 20 h  Passejades en poni per a la mainada del Firal. Preu: 3 €.Organitza: Ponis 
Garrotxa

9.30 a 10 h –  Programa El Suplement de Catalunya Ràdio  des de la Plaça Mercat.

11 h Maridatge de cervesa La Volcanica i cerveses Poch’s amb plats de Cuina Volcànica, 
a càrrec de Francesc Casaponsa de Cervesa Artesana Poch’s de Castellfollit de la Roca 
a l’Espai Tast.

12 h Taller de cuina amb productes de l’APP Especialitats Gastronòmiques, a càrrec de 
Pep Nogué a l’Espai Tast.

12.30 h Actuació de danses tradicionals de Mallorca, Aires d'Andratx, al davant de 
l’església de Sant Esteve.

13 h Taller maridatge d’embotits i formatges Girona Excel·lent a càrrec de Pep Nogué 
a l’Espai Tast.

17 h  Taller d’elaboració de botifarres per a la mainada a càrrec de l’Associació de Placers 
del Mercat d’Olot i Pep Nogué a l’Espai Tast.

17.30 h Actuació de danses tradicionals de Mallorca, Aires d'Andratx, al davant de 
l’església de Sant Esteve.

18 h 8è Concurs d’Embotits Casolans a càrrec de l’Associació de Placers del Mercat 
d’Olot i Pep Nogué a l’Espai Tast.

19 h  Demostració de Cuina Volcànica a càrrec de Joan Masegur del restaurant Hostal 
dels Ossos d’Olot, i els nens i nenes de Cuina Gran a l’Espai Tast.

19 h Actuació folklore de Mallorca, Aires d'Andratx al davant de l’església de Sant Esteve.

I A MÉS
VISITES
Visita granges: consulta les visites programades a www.visitagranges.com 
(Cal tenir en compte que cal reservar prèviament).

MÚSICA
La flauta màgica, dissabte 18 de març a les 20 h, des de l’Òpera de Salzburg als cines Olot.
En tempesta esvaïda, comèdia lírica en tres actes. Diumenge 19 de març a les 19 h 
al Teatre Principal d’Olot. Venda anticipada a www.olotcultura.cat, al Teatre i a Can Trincheria.

FESTIVAL EL MINI
Luthea Salom + Tori Sparks divendres 17 de març a les 22 h a l’Orfeó Popular Olotí. 
Preu: 10 € (anticipada) i 12 € (taquilla). Més informació i compra d’entrades www.elmini.net 

Concerts d’estar per casa diverses localitzacions, dissabte 18 de març, . 
Més informació i compra d’entrades a www.elmini.net 

FESTIVAL EL MINI
Sidonie dissabte 18 de març a les 22.30 h a la sala El Torín. Preu: 10 € anticipada i 12 € a taquilla. 
Més informació i compra d’entrades www.elmini.net

Cala Vento + Rock Kills  dissabte 18 de març a les 24 h al Líquid Club. Entrada gratuïta.

TEATRE
Revolta de bruixes, de Benet i Jornet, divendres 17 de març a les 21 h al Teatre Principal d’Olot. 
Venda anticipada a www.olotcultura.cat, al teatre i a Can Trincheria.



.DIUMENGE 19 de març. 
10 h  Obertura de la Fira de l’Embotit 2017 al Firal:
* 65 parades d’alimentació
* Espai dedicat als productors d’embotits, formatges i cerveses.
*Carpa amb la sobrassada de Mallorca - Xesc Reina com a territori convidat

7.30 h XXII Marxa Popular del Barri del Morrot – Pla de baix, sortida des de la plaça del 
Morrot. Preu: 6 €. Hi haurà esmorzar per tots els participants. Organitza: Associació de 
veïns del Morrot - Pla de baix

10 h - 20 h Un dia a pagès, espai familiar  ludicoeducatiu per a nens i nenes a partir de 
2 anys, acompanyats d’un adult. Preu: 1€ 

11 h – 20 h Passejades en poni per a la mainada al Firal. Preu: 3 €.Organitza: Ponis 
Garrotxa

11 h Demostració d’especejament del porc a càrrec dels placers del Mercat d’Olot al Firal 
i Pep Nogué.

11.30 h Actuació de danses tradicionals de Mallorca, Aires d'Andratx, al davant de 
l’església de Sant Esteve.

12 h Tast maridatge de sobrassades amb vins dolços de l’Empordà a càrrec de Pep 
Nogué i Xesc Reina.

12 h Ball del Porc i el Xai a càrrec d’AOAPIX al davant de l’església de Sant Esteve.

13.15 h Taller de cuina amb embotits i productes Girona Excel·lent a càrrec de Pep Nogué 
a l’Espai Tast.

16.30 h Taller d’elaboració de botifarres per a la mainada a càrrec de l’Associació de 
Placers del Mercat d’Olot i Pep Nogué a l’Espai Tast.

17 h Actuació de danses tradicionals de Mallorca, Aires d'Andratx, al davant de l’església 
de Sant Esteve.

17.30 h Tast maridatge d’embotits del mercat amb vins de l’Empordà a càrrec de Pep 
Nogué. 

18.30 h Demostració de Cuina Volcànica a càrrec de Gerard Xifra del restaurant La Quinta 
Justa d’Olot i els nens i nenes de Cuina Gran,  a l’Espai Tast. 

18.30 h Ball de bastons a càrrec dels bastoners i grallers de l’Esbart Olot al Firal.

20 h Clausura de la Fira de l’Embotit.






