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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ CULTURAL D’OLOT

     número 113_DESEMBRE 2014_

_Nadal de circ 
al Teatre, als Museus i a la Biblioteca
_Concert de Nadal de la Garrotxa 
amb el Rèquiem de Mozart
_Pessebristes de Jerez, convidats especials 
a la Mostra de Pessebres



17 dimecres
Xerrada a càrrec d’Olga Sacrest
les CiuTaTs i 
l’aRquiTeCTuRa 
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
de la Garrotxa

Xerrada a càrrec d’Edward Van 
Herreweghe
És NaDal, i a Casa Hi Ha 
uNa CaDiRa BuiDa 
Sala d’actes de l’Hospici_19.30 h
Organitza:  Xadol (Garrotxa)

9 dimarts
Hora del conte amb Nona Umbert
uN NaDal MàGiC
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

16 dimarts

23 dimarts

10 dimecres

JoRNaDes PeR la Pau

11 dijous
LAP
iNGRiD
Teatre Principal d’Olot_21 h

JoRNaDes PeR la Pau

18 dijous15 dilluns
Espectacle de circ
1 CiRC De lliBRes
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

22 dilluns 24 dimecres 25 dijous
veTllaDa NaDaleNCa
Orfeó Popular Olotí_22 h

NaDal

29 dilluns 30 dimarts
l’auToR Del Mes: 
JoseP MaRia De saGaRRa
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

31 dimecres

8 dilluns

fiRa Del PesseBRe

Si voleu que les vostres activitats es 
publiquin en aquesta agenda feu-nos-
ho saber a Can Trincheria o bé al 
correu electrònic plafo@olot.cat 

2 dimarts 3 dimecres
Xerrada 
a càrrec de Francesc Xavier Capdevila
PalíNDRoMs PeR a ToTHoM: 
a l’aTaC aMB iDioMa CaTalà 
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
de la Garrotxa

4 dijous
Xerrada a càrrec d’Enric Calpena
CaTaluNya a l’èPoCa Del 
GeNeRal PRiM
Seu d’Òmnium Garrotxa_19.30 h
Organitza: Òmnium Garrotxa
 

1 dilluns
Hora del conte amb Dolors Arqué
salTiMBaNqui
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 



27 dissabte
Música 
CoNCeRT De NaDal
Església de Sant Esteve_20 h

els PasToReTs
Els Catòlics

els PasToReTs D’oloT
Orfeó Popular Olotí_19 h

12 divendres
Presentació de llibres
oBRes CoMPleTes 
De JoseP BeRGa i Boix 
Orfeó Popular Olotí_19 h

Filmoteca
fRaNCes Ha
Cinemes Olot_22 h

JoRNaDes PeR la Pau

19 divendres
Els Grans Interrogants de la Ciència
D’oN ve el NosTRe 
CaleNDaRi?
Casal Marià_19 h 

13 dissabte
Circ: tallers i espectacle
aaaRT!
Museu_11 h | Teatre Principal_20 h
Visita guiada a l’exposició sobre
JoseP BeRGa i Boix
Sala Oberta_12 h
Taller per a adults
sCRaPBookiNG
Museu dels Sants_17 h i 19 h

MúsiCa PeR a la MaRaTó 
Els Catòlics_18.30 h
Xerrada a càrrec de José Luís Gordillo
GueRRa CoNTRa el TeRRoRisMe...
Can Trincheria_19.30 h
Organitza: IDESGA
Música
la soul MaCHiNe
Sala El Torín_23 h

JoRNaDes PeR la Pau

20 dissabte 
Xerrada a càrrec de Jaume Ventura
l’esTaT CaTalà, 
uNa oPoRTuNiTaT 
PeR a les PiMes
Sala d’actes de l’Hospici_19 h
Organitza: Estelada 2014
Presentació de llibre
Jo, fRaNCesC De veRNTallaT
Can Trincheria_18.30 h
Música 
a Cal fusTeR 
Hi Ha NoveTaT
Teatre Principal d’Olot_19 h

21 diumenge
PlayBaCks De l’HosPiTal
Teatre Principal d’Olot_15.30 i 19 h
Organitza:  Hospital Sant Jaume d’Olot

Cantada de Nadal
CoRals oloTiNes
Escola Pia_18 h

PesseBRe viveNT De saNT 
RoC
Fonts de Sant Roc_18 h

14 diumenge
TRoBaDa De l’assoCiaCió 
D’aMiCs Col·leCCioNisTes
Plaça Clarà_10 h

Tallers
sCRaPBookiNG
Museu dels Sants
11 h i 12 h (nens) i 16 h i 18 (adults)
Tarda de ball
GeNeRaCio 3
Sala El Torín_18 h

JoRNaDes PeR la Pau

EDITA
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot,
Sant Esteve, 29 (Can Trincheria) - Olot

Tel. 972 27 27 77
plafo@olot.cat

Dipòsit legal: Gi-1081-1997

Olot, ciutat adherida a:

El PLAFÓ amb la col·laboració de la: 

exposicions
Hospici (1r pis)_
PaisaTGe i lleGeNDa 
Del CoMTe aRNau
Fins a l’11 de gener

Museu dels sants_
“GeGaNTs D’oloT. 125 aNys”
Fins al 6 d’abril

Museu dels volcans_
“la viDa a PaGès. l’esTuDi De la 
Masia CaTalaNa”
Fins al 21 de desembre

sala oberta_
“JoseP BeRGa i Boix (1837-1914). 
els iNiCis Del PaisaTGisMe a 
CaTaluNya”
Fins al 18 de gener 

sala 15_
“eN Peu PeR la Pau”
Del 10 de desembre a l’11 de gener 

Museu de la Garrotxa_
“les aluMNes De BeRGa. 
PiNToRes oloTiNes 
DesCoNeGuDes”
Fins al 18 de gener 

arxiu Comarcal de la Garrotxa_
“PsssT... Passa-Ho. 
la lluiTa PeR la DeMoCRàCia a 
CaTaluNya (1939-1975)”
Fins al 18 de gener

Galeria d’art les voltes_
Miquel DuRaN
Fins al 18 de desembre

exPosiCió De PiNTuRa
Del 20 de desembre al 29 de gener
 
Galeria d’art arcadi Calzada_
PilaRíN, DiBuixos i PiNTuRes
Fins al 17 de gener

Galeria Joan Prat_
www.joanprat.com

26 divendres
els PasToReTs
Els Catòlics

els PasToReTs D’oloT
Orfeó Popular Olotí_19 h

saNT esTeve

28 diumenge
Rialles
uN vesTiT Nou
Teatre Principal d’Olot_17 h

els PasToReTs D’oloT
Orfeó Popular Olotí_19 h

7 diumenge
Taller infantil
fiGuRes De PesseBRe
Museu dels Sants_10.30 h

Taller per a adults
aPeRiTius De NaDal
Museu dels Sants_18 h

fiRa Del PesseBRe

eNTRaDa GRaTuÏTa als 
Museus D’oloT

6 dissabte
Inauguració
MosTRa De PesseBRes
Can Trincheria_17 h
Teatre
sHow xou
Casal Sant Miquel_20 h
fiRa Del PesseBRe

5 divendres
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els sons medievals i una 
papallona i una formiga a la 
Garrotxa, temes d’estudi de les 
Beques Ciutat d’olot 2014
Laura de Castellet és la guanyadora de la Beca Ernest 
Lluch de Ciències Socials  2014, i Beth Cobo de la Beca 
Oriol de Bolòs de Ciències Naturals 2014. Ambdues 
han rebut 4.500 euros per poder realitzar els estudis 
proposats. L’estudi de de Castellet, titulat Restitució del 
paisatge sonor de la Garrotxa medieval vol recuperar 
instruments i sons d’aquesta època a la Garrotxa i 
veure’n l’ús que tenien en les relacions socials i humanes. 
D’altra banda, la recerca de Cobo anirà enfocada a 
conèixer una espècie de papallona (la Formiguera gran) 
i una formiga (la Myrmica sabuleti) a la Garrotxa, la qual 
cosa permetrà fer recomanacions sobre com gestionar 
els espais oberts d’aquesta comarca.
Els treballs guanyadors han estat escollits entre un 
total de 10 presentats a cadascuna de les Beques i se’n 
coneixeran els resultats d’aquí aproximadament a un 
any. 

ishtar, una manera diferent 
d’entendre la creació 
L’espai Ishtar (acrònim d’Iniciativa Sensible a l’Hàbil 
Treball Artístic i Revolucionari) és un espai d’unió entre 
creadors amb la voluntat de crear sinergies i compartir 
coneixements.  A més, s’hi programen activitats culturals 
de tot tipus dirigides als socis de l’entitat així com tallers 
de lindy-hop, de guitarra, de dibuix, de cants harmònics, 
etc. L’espai Ishtar obre les portes a tothom qui els 
vulgui conèixer així com fer-se’n soci i poder gaudir dels 
avantatges i de les activitats que s’hi porten a terme. 
Més info a www.projecteishtar.com.

Tàctica urbana, 
el valor patrimonial de 
l’avinguda de Girona
En el marc del projecte Sant Miquel+B que vol millorar 
aquest barri d’Olot, els alumnes de 4t de Grau de 
Disseny de l’Escola d’Art d’Olot han preparat l’activitat 
Tàctica urbana. Es tracta d’un recorregut per l’avinguda 
de Girona que, a través d’una senyalització, permet 
conèixer els edificis d’interès històric que hi ha i també 
els que han desaparegut.

els Museus d’olot 
cada dia més accessibles
Els Museus d’Olot parteixen de la base que un museu 
ha de ser social, ha de ser un espai que ofereixi uns 
continguts i unes activitats adequades a les seves 
col·leccions i propostes expositives, a les quals han de 
poder accedir tants usuaris com sigui possible, els quals, 
a la vegada, han de poder interactuar amb la institució. 
Per aconseguir-ho amb la màxima accessibilitat, fa temps 
que es porten a terme diferents línies de treball.
A part d’una tasca de formació continuada dels tècnics 
dels diferents museus, des de fa més d’un any els 
Museus d’Olot ofereixen gran part dels seus programes 
públics, conferències, visites guiades, taules rodones, etc.  
amb interpretació al llenguatge de signes, per donar 
possibilitat a les persones amb problemes d’audició de 
poder participar en aquests actes. 
D’altra banda, els Museus d’Olot plantegen els projectes 
expositius de manera que siguin aptes per a un major 
nombre de persones, sense necessitat d’adaptacions 
ni d’especialitzacions, tenint en compte aspectes com 
les mides dels textos i els contrastos entre el color de 
fons i la lletra per facilitar la lectura a les persones amb 
dificultats visuals.
En aquests moments els Museus d’Olot formen part 
de la Comissió d’accessibilitat que s’ha creat a la Xarxa 
de Museus de les Comarques Gironines, que reuneix 
28 equipaments i que vol definir un full de ruta de les 
accions que els museus han d’emprendre per garantir 
l’accessibilitat a les seves instal·lacions, serveis i activitats 
seguint el criteri d’accessibilitat universal.
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sismògraf serà el mercat 
nacional de dansa
La Generalitat de Catalunya ha anunciat oficialment 
que el festival de dansa Sismògraf serà la trobada de 
referència nacional d’aquesta disciplina. Olot s’uneix així 
a les ciutats catalanes on tenen lloc els altres festivals 
estratègics d’arts escèniques de Catalunya: Tàrrega 
(teatre), Igualada (teatre infantil i juvenil) i Reus (circ). La 
decisió respon a una demanda dels diferents agents del 
món de la dansa i a l’experiència adquirida pel Sismògraf 
en els seus sis anys de vida. 
Sismògraf tindrà dues vessants: per una banda, l’exhibició 
d’espectacles i, per l’altra, serà un important espai de 
trobada entre programadors i artistes amb la voluntat 
de fer créixer la contractació d’espectacles de dansa 
(un mercat de la dansa). Això anirà acompanyat d’una 
transferència de bones pràctiques i de fórmules de 
gestió per tal de facilitar la importació dels espectacles 
vistos al festival a qualsevol poble de Catalunya. 
Sismògraf se celebrarà del 24 al 26 d’abril i acollirà més 
de trenta propostes de dansa. 

filmoteca
Frances Ha, de Noah Baumbach 
Divendres 12_22 h_Cinemes olot
Una comèdia romàntica que retrata una generació que 
no sap què fer amb les seves vides a través de la història 
de Frances (Greta Gerwing) que, tot i tenir ja 27 anys, 
decideix complir el seu somni de ser ballarina. Gerwing 
va ser nominada als Globus d’Or com a millor actriu pel 
seu paper en aquest film. 
Organitza: Cine Club Olot.  Preu: 5,50 euros 
Projecció en VOSE. Idioma original: anglès

Música per a la Marató de Tv3
Els Catòlics i l’Hospital Sant Jaume d’Olot i Comarcal 
de la Garrota organitzen cadascú una activitat musical 
per tal de recaptar fons per a la Marató de TV3, que 
aquest any està dedicada a les malalties del cor. 
Als Catòlics, el dissabte 13, a les 18.30 h, s’hi celebrarà 
un concert a càrrec de quatre grups de música de la 
comarca, tots formats per components que tenen com 
a màxim 13 anys. Es tracta de les bandes Es-kerdats, 
Semicorxeres, Fikulamstrum i Eclipse. El preu per al 
concert serà de 3 euros i les entrades es poden comprar 
a partir del dia 9 de desembre als Catòlics. 
Des de l’Hospital organitzen la 4a edició dels Playbacks  
de l’Hospital el diumenge 21 de desembre, al Teatre 
Principal d’Olot. Hi haurà dues sessions: a les 15.30 
h i a les 19 h. El preu de les entrades serà de 10, 8, 
6 o 4 euros, que es poden comprar a través del web 
www.olotcultura.cat, a la taquilla del Teatre o a Can 
Trincheria.  



Jornades per la pau a olot
El Consell de Cooperació organitza, del 10 al 14 
de desembre, unes jornades sota el títol “Contra la 
indiferència i per les víctimes de totes les guerres: per 
la pau”. Consistiran en diferents actes que tenen per 
objectiu conscienciar la població i fomentar la cultura 
de la pau. 
Entre les diferents activitats, el dimecres 10, a les 19 h, 
a l’Orfeó, hi haurà la xerrada “La banda ètica i el negoci 
de la guerra”, a càrrec de Jordi Calvo Rufanges, del 
Centre Delàs d’Estudis per la Pau i la Justícia, un acte 
en el transcurs del qual també es presentarà l’Agenda 
Llatinoamericana 2015. El divendres 12, a partir de les 
19 h, als Catòlics, s’ha programat un cinefòrum. Es 
projectarà el documental de denúncia a la situació dels 
nens soldat a Àfrica Aquel no era yo (2012). Seguidament 
s’obrirà un debat encapçalat per Pepe Beúnza, primer 
objector de consciència de l’Estat espanyol i Premi 
de l’Institut Català Internacional per la Pau, i Daniel 
López, activista. El dissabte 13, de 10.30 a 15 h, a la 
plaça Campdenmàs, hi haurà diverses activitats: taller 
d’estampació de samarretes, música en directe, activitats 
infantils, etc., que culminaran amb la lectura d’un manifest. 
I el diumenge 14, a les 19 h, als Catòlics, es podrà gaudir 
del concert Arpa i Pau, a càrrec de Berta Puigdemasa i 
Roger Pera. 
A més, des del dia 10 i fins a l’11 de gener, la Sala 15 
acollirà l’exposició “En peu de pau” amb l’obra de 
diversos artistes que, al llarg de la seva trajectòria, han 
tractat l’antimilitarisme i la temàtica de la pau. Entre 
d’altres, hi participaran Quim Domene, Anna Manel·la, 
Manu Tintoré, Mim Juncà, Enric Girals, Marcel Dalmau o 
Rusiñol Masramon. 
Totes les activitats són gratuïtes.

 

els Grans interrogants de la 
Ciència: “D’on ve el nostre 
calendari?”
Divendres 19_19 h_Casal Marià
Amb aquesta conferència el matemàtic Anton Aubanell i 
Pou ens traslladarà molts anys enrere, en el moment en 
què els nostres avantpassats van elaborar el calendari. Un 
procés que, encara que sembli mentida, va tardar segles 
a fer-se. A la xerrada es revisarà el nostre calendari i 
coneixerem com, de mica en mica, es va anar ajustant 
l’ús social a la durada de l’any real.

xeRRaDes 
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“l’estat català, 
una oportunitat per a les PiMes”, 

a càrrec de Jaume ventura
Dissabte 20_19 h_sala d’actes de l’Hospici

Organitza: Estelada 2014

“Catalunya a l’època del general Prim”, 
a càrrec d’enric Calpena

Dijous 4_19.30 h_Seu d’Òmnium Garrotxa
Organitza: Òmnium Garrotxa

 “Guerra contra el terrorisme 
i crisi dels drets fonamentals”, 
a càrrec de José luís Gordillo

Dissabte 13_19.30 h_Can Trincheria
Organitza: Idesga

Presentació del llibre Jo, Francesc de 
Verntallat de Jordi vila Delclòs (dibuixos) i 

Miquel feixa serra (text)
Dissabte 20_18.30 h_Can Trincheria

“És Nadal, i a casa 
hi ha una cadira buida”, 

a càrrec d’edward van Herreweghe
Dimecres 17_19.30 h_Sala d’actes de l’Hospici

Organitza: Xadol (Garrotxa)
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_exposicions

Any Berga i Boix, recta final
Les activitats de l’Any Berga i Boix, que se celebra aquest 
2014 amb motiu del centenari del naixement d’aquest 
artista, ja estan a la recta final. Fins al 18 de gener, es poden 
veure a l’Hospici les exposicions produïdes pel Museu de 
la Garrotxa: l’antològica “Josep Berga i Boix (1837-1914). 
Els inicis del paisatgisme a Catalunya”, a la Sala Oberta, i 
“Les alumnes de Berga, pintores olotines desconegudes”, 
al Museu de la Garrotxa. A més, el dissabte 13, a les 12 h, 
el comissari de les exposicions, Joan Sala Plana, farà una 
visita guiada gratuïta a la mostra de la Sala Oberta, la qual 
tindrà traducció al llenguatge de signes. De cares al 17 de 
gener, a les 18 h a la Sala Oberta, el poeta, assagista i crític 
literari D. Sam Abrams farà una acció a partir del quadre 
El roure, de Berga i Boix.  

Presentació dels dos primers volums de 
les obres completes de Berga i Boix
Divendres 12_19 h _orfeó Popular olotí
Coincidint amb la celebració de l’Any Berga i Boix, 
s’editaran totes les obres literàries completes de l’artista, 
i ara se’n presenten els dos primers volums (en seran 
quatre). El primer es titula El perfil pedagògic de Josep 
Berga i Boix. Les memòries de l’Escola de Belles Arts d’Olot, a 
cura de Joan Sala Plana i M. Assumpció Arnau. El segon és 
La mort dels polítics. Articles, costums, tradicions i records, a 
cura de Margarida Casacuberta. 
El primer se centra en el vessant pedagògic de Berga 
i Boix i la seva tasca al capdavant de l’Escola de Belles 
Arts d’Olot, i el segon és un recull d’articles referits a 
costums, tradicions, records, crítica política i artística. 

 

arxiu Comarcal de la Garrotxa 
“Psssst… Passa-ho. 

la lluita per la democràcia a 
Catalunya (1939-1975)”

Fins al 18 de gener

Museu dels sants

“Gegants d’olot. 125 anys”
Fins al 6 d’abril de 2015

 Museu dels volcans
“la vida a pagès. 

l’estudi de la masia Catalana”
Fins al 21 de desembre

Hospici 
“Paisatge i llegenda 

del comte arnau”
Fins a l’11 de gener

Galeria d’art arcadi Calzada

“Pilarín, dibuixos i pintures”
Fins al 17 de gener

sala 15

“en peu per la pau”
Del 10 de desembre a l’11 de gener

Museu de la Garrotxa

“les alumnes de Berga, pintores 
olotines desconegudes”

Fins al 18 de gener

sala oberta

“Josep Berga i Boix (1837-1914). 
els inicis del paisatgisme a 

Catalunya”
Fins al 18 de gener
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Mostra de 
Pessebres_

Com no pot ser d’altra manera, des de principis 
de desembre fins a principis de gener, Olot 
tornarà a ser la capital del pessebre. Els treballs 
pessebrístics es trobaran repartits en cinc seus: 
l’Hospici, el Museu dels Sants, Can Trincheria, el 
claustre del Carme i la Biblioteca Marià Vayreda. 
Com ja és habitual, la mostra combinarà tradició 
i modernitat. 
En aquesta edició s’ha convidat a exposar a Olot 
la Asociación de Belenistas de Jerez, els treballs 
de la qual són considerats uns dels millors de la 
Península. 
la inauguració serà el dissabte 6 de 
desembre, a les 17 h, a Can Trincheria.

seus De la MosTRa
eDifiCi De l’HosPiCi

sota les voltes del pati: Diorames de Jerez i de 
la Garrotxa
Seixanta diorames de l’associació convidada de Jerez 
i l’Agrupació de Pessebristes d’Olot i la Garrotxa.

sala oberta 2:  volta el món i torna a... olot
Un viatge de l’olotí Joan Martí Salavedra a través de 
quatre continents per conèixer diferents models de 
l’expressió pessebrista.

Museu Dels saNTs

Pessebre de grans dimensions, obra de David López, 
que, entre d’altres, inclou peces de Ramon Amadeu.

CaN TRiNCHeRia

entrada: figures de Pedro Ramírez
Un dels figuraires de Jerez més ben valorats del 
moment.

Primer pis: Pessebre de la casa
Singular pessebre que ocupa dos panys de paret 
i conté representacions de diferents èpoques i 
autors. 

BiBlioTeCa MaRià vayReDa

... I per guarnir la pallissa, les figures de 
terrissa
Treballs entorn de la figura de la mula dels alumnes 
de ceràmica de l’EME. 

ClausTRe Del CaRMe

estel de Nadal
Acció artística nadalenca obra dels alumnes de 2n 
del cicle formatiu de grau mitjà de Revestiments 
Murals de l’EASD d’Olot. 

Mostra de Pessebres a olot 
Del 6 de desembre al 6 de gener



aCTiviTaTs CoMPleMeNTàRies
el pessebre més dolç
Taller infantil de figures de pessebre
Diumenge 7 de desembre, 10.30 h, Museu dels Sants
Activitat gratuïta. Cal inscripció al 972 26 67 91. 

aperitius fàcils de fer i per quedar bé
Taller de cuina d’aperitius per Nadal
Diumenge 7 de desembre, 18 h, Museu dels Sants
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 

Postals de Nadal
Taller d’scrapbooking
Per a adults: dissabte 13, 17 i 19h, i diumenge 14, 
16 i 18 h
Per a nens: diumenge 14, 11 i 12 h
Al Museu dels Sants
Activitat gratuïta. Cal inscripció al 972 26 67 91.

Pessebres pel pas de zebres
Visita teatralitzada a la Mostra
Diumenges 7, 14, 21 i 28, 12 h, Oficina de Turisme
Preu: 6 euros. Reserves al 972 26 01 41.

aCTiviTaTs De NaDal a oloT
- Fira del pessebre (6, 7 i 8 de desembre)
- Hora del conte: Un nadal màgic (dimarts 9, 18 h, Biblioteca 
Marià Vayreda)
- Taller de cançons de Nadal Fa x Mi per als alumnes del 
Servei de Català (9 i 10 de desembre)
- Xocolatada,  entrega de premis de la gimcana “Fem un tec 
i toc” i cantada de nadales (dijous 18, 18 h, a l’Hospici)
- Pessebre vivent a les fonts de Sant Roc (diumenge 21, 
18 h)
- Gran cagada del tió (diumenge 21 de desembre)
- Cantada de Nadal de les corals olotines (diumenge 21,  
18 h, Escola Pia)
-  Cagatió solidari amb Càritas –Vetllada Nadalenca – (25 
de desembre, 22 h, Orfeó Popular Olotí)
- Concert de Nadal de la Garrotxa (dissabte 27, 20 h, 
església de Sant Esteve)
- Els Pastorets (divendres 26 i dissabte 27, als Catòlics)
- Els Pastorets d’Olot (dies 26, 27 i 28, 19 h, Orfeó Popular 
Olotí)

9
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música_

la soul Machine
Dissabte 13_23 h_sala el Torín
Quinze músics a sobre l’escenari que interpretaran els 
temes més destacats de la història del soul, el funky i el 
rytm’n’ blues. La Soul Machine fa més de deu anys que 
difon la música de mites com Sam Cook, Ray Charlles o 
Aretha Franklin, entre molts d’altres.  

Concert de Nadal 
de la Garrotxa 
Rèquiem en re menor de Mozart
Dissabte 27_20 h_església de sant esteve
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament d’Olot i 
el Consell Comarcal de la Garrotxa organitzen un 
concert de Nadal. Aquest any tornarà a ser a càrrec de 
l’Orquestra Amics de la Unesco i de la coral Polifònica 
de Puig-reig, sota la direcció del reconegudíssim Gonçal 
Comellas. Interpretaran un gran clàssic de tots els 
temps  considerat per alguns la millor peça de Wolfgang  
Amadeus Mozart: el Rèquiem en re menor. Actuaran 
com a solistes Begoña Alberdi (soprano), Beatriz Lanza 
(contralt), Alberto Sousa (tenor) i Pau Bordas (baix).   

Joan Josep Mayans presenta 
A cal fuster hi ha novetat
Dissabte 20_19 h_Teatre Prinicipal d’olot
El músic olotí presentarà al Teatre el seu disc A cal fuster hi 
ha novetat, format per catorze poemes d’autors catalans 
(Verdaguer, Maragall, Carner, Foix, Salvat-Papasseit, entre 
d’altres), la majoria dels quals ha musicat el mateix 
Mayans. L’acompanyarà la violoncel·lista Eva Curtó. 
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PReu: 8 euros anticipada, 
10 a taquilla el dia del concert

PReu: de 12 a 18 euros

PReu: de 3 a 10 euros

venda d’entrades anticipades a 
www.olotcultura.cat, al Teatre 

i a Can Trincheria
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Tota la informació de la Biblioteca a 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot

biblioteca_

Novetats

_CERCAS, Javier. 
El impostor

_LEMAITRE, Pierre.
Vestido de novia

_MEJIDE, Risto.  
Urbrands

_PUIG, Valentí 
La vida és estranya

_SERÉS, Francesc. 
La pell de la frontera

_ZEPEDA PATTERSON, Jorge 
Milena o el fémur más 
bello del mundo

el joc dels inicis:
si saps a quina obra literària pertany 
el text següent, vés a la Biblioteca, 
omple la butlleta corresponent 
i entraràs en el sorteig de dues 
entrades per a una proposta 
cultural organitzada per l’institut 
de Cultura de la Ciutat d’olot. 

“La Julieta va venir expressament a la 
pastisseria a dir-me que, abans de rifar 
la toia, rifarien cafeteres; que ella ja les 
havia vistes: precioses, blanques, amb 
una taronja pintada, partida en dues 
meitats, que ensenyava els pinyols. Jo no 
tenia ganes d’anar a ballar ni tenia ganes 
de sortir, perquè m’havia passat el dia 
despatxant dolços i les puntes dels dits 
em feien mal de tant estrènyer cordills 
daurats i de tant fer nusos i agafadors. I 
perquè coneixia la Julieta, que a la nit no 
li venia de tres hores i tant li feia dormir 
com no dormir. Però em va fer seguir 
vulgues no vulgues, perquè jo era així, 
que patia si algú em demanava una cosa 
i havia de dir que no. (...)”

l’autor del mes: 
Josep Maria de sagarra

El poema de Nadal
interpretat per santi Jou, Margarida 
arau, Pilar Cañada i quim Rocarols.

Dimarts 30_20.30 h
Activitat gratuïta

fes-te amic del facebook 
de la Biblioteca

Hora del conte
Dilluns 1 i dimarts 9_18 h

Activitat gratuïta 

venda d’entrades anticipades a 
www.olotcultura.cat, al Teatre 

i a Can Trincheria
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arts 
escèniques_

Teatre-laP
Ingrid
Dijous 11_21 h_Teatre Principal d’olot
Una nova producció olotina arriba al Teatre Principal 
d’Olot: Ingrid, dirigida per Isabel Moros i amb Ingrid 
Sánchez com a actriu.  L’obra mostra un viatge per les 
diferents etapes en la vida d’una dona, les seves pors, 
les alegries i les seves transformacions. A l’escenari 
l’acompanya Josep Fageda, que serà l’encarregat 
d’interpretar la música que endinsarà el públic en aquest 
viatge de reflexió sobre la dona. 
La protagonista mostra de manera sincera i 
commovedora les tonalitats de la seva ànima, els secrets 
del seu interior i fa viatjar l’espectador a través dels 
arquetips femenins amb els quals conviu al llarg de la seva 
vida. Comparteix les seves misèries i virtuts convidant 
l’espectador a emocionar-se, a conèixer millor el seu 
interior entrant en una immensa reflexió de la seva 
persona i així recordar-li que estimar forma part de la 
seva naturalesa.

Rialles
Un nou vestit nou, 
de la companyia xip xap
Diumenge 28_17 h_Teatre Principal d’olot
Ens trobem en una botiga de vetes i fils. Els seus 
treballadors no estan gaire contents ni enfeinats 
perquè les coses no van bé i, si la situació no millora 
aviat, hauran de tancar el negoci, com ha passat amb la 
majoria d’establiments del barri. Però abans de llençar 
la tovallola, estan disposats a fer el que calgui.  Amb tot 
el que tenen a la botiga ens explicaran una versió un pèl 
diferent d’El vestit nou de l’emperador, gràcies a la qual 
comprovarem que les coses sí que poden canviar.  Això 
sí, amb cançons i una rialla a la boca.

Circ i Nadal a l’Hora del conte
Aquest mes de desembre hi haurà dues sessions de l’Hora 
del conte a la sala infantil de la Biblioteca. La primera 
serà el dilluns 1 i anirà a càrrec de Dolors Arqué, que 
explicarà Saltimbanqui (activitat en relació amb el cicle 
Nadal de Circ). La segona serà el dimarts 9 de novembre 
i anirà dedicada a les festes de Nadal amb el conte Un 
Nadal màgic, a càrrec de Nona Umbert. 

Preu: 7 euros (6 euros els socis de Rialles)
Venda d’entrades anticipada al Teatre, 

a Can Trincheria i a www.olotcultura.cat

Mostra de pessebres a olot
Tallers i activitats de Nadal per a tota la família

+ info a la pàgina  9

Preu: 6 euros
Venda d’entrades anticipada al Teatre, 

a Can Trincheria i a www.olotcultura.cat

per a tota 
la família_



El Teatre Principal d’Olot, la Biblioteca 
Marià Vayreda i el Museu de la Garrotxa 
han unit esforços per organitzar, aquest 
mes de desembre, un cicle d’activitats 
relacionades amb el món del circ: un 
espectacle al Teatre, un a la Biblioteca, un 
taller al Museu i una Hora del conte.

Hora del conte
Dolors arqué explica Saltimbanqui
Dilluns 1_18 h_Biblioteca Marià vayreda 
entrada gratuïta

Tallers de circ
Dissabte 13_11 h_Museu de la Garrotxa
Els artistes de l’espectacle Aaart! (que es podrà veure al 
vespre del mateix dia al Teatre) recorreran el Museu i, 
entre les obres de l’exposició, en localitzaran algunes en 
les quals inspiraran els seus números. Els participants del 
taller, a més, experimentaran fent equilibris i malabars. 
Més informació i reserves al 972 26 67 62.
PReu: 2,50 euros

espectacles de circ
 

Aaart!, de l’ateneu 9Barris 
Dissabte 13_20 h_Teatre Principal d’olot
Un espectacle en què els artistes relacionen quadres 
de grans autors amb les disciplines de circ. Obres de 
Leonardo Da Vinci, Joan Miró, Egon Schiele, Antonello da 
Messina o Goya, entre molts d’altres, són reinterpretats 
pels membres de la companyia a través d’acrobàcies, 
equilibris, corda llisa, roda Cyr,... 
PReu: De 15 a 3 euros. Descomptes per als menors 
de 12 anys i majors de 65 
Venda anticipada a www.olotcultura.cat, al Teatre i a 
Can Trincheria. 

Un circ de llibres, 
de la Cia. de l’Home idea
Dilluns 15_18 h_Biblioteca Marià vayreda
Per què la gent s’està tanta estona quieta llegint quan 
és tan divertit moure’s? – es pregunta l’Home idea-. En 
aquest espectacle, intentarà descobrir quins són els 
secrets de la lectura. Què és el que fa que els llibres 
enganxin tant. I ho farà a través de contes, música en 
directe, malabars i acrobàcies. 
entrada gratuïta
 

Nadal de circ
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Olot Cultura

Per Nadal regala cultura!

Sisa, Portet, Oliver | 17 de gener Mishima | 28 de febrer

Anna Roig | 11 d’abril Projecte Mut | 8 de maig

Música

I moltes més activitats! Consulta tota la programació a www.olotcultura.cat/agenda i a 
l’agenda Olot Cultura que ben aviat trobaràs als equipaments culturals.



Venda d’entrades al Teatre Principal d’Olot i a Can Trincheria de dilluns a divendres i a 
www.olotcultura.cat (sense comissions) a partir del 16 de desembre.

Iaia! | 15 de febrer Antonio Díaz | 22 de febrer

L’orfe del clan dels Zhao | 27 de febrer El Crèdit | 15 de maig

Teatre

Venda d’entrades a partir 
del 16 de desembre a les 10 h!



_plafó_

L’Associació Binari va néixer amb la voluntat de “promoure 
o organitzar exposicions, cursos, xerrades, visites a 
tallers, intercanvis, publicacions, festivals i qualsevol altra 
activitat que faciliti l’emergència de la creativitat i generi 
un corrent de pensament contemporani que fomenti 
l’esperit crític.” I així és com a principis de l’any 2012, una 
part important del col·lectiu ciutadà que es va mobilitzar 
contra el tancament de l’Espai ZER01 i de l’Àrea de 
Creació Contemporània d’Olot va decidir constituir-se 
com a associació i traslladar les seves accions cap a un 
àmbit de treball que havia quedat –en certa manera- 
desatès per part de l’esfera institucional. 
Binari es va presentar al públic a partir de l’exposició “Res 
a veure”, una mostra col·lectiva que donava l’oportunitat 
de veure les darreres produccions d’artistes joves que 
s’inserien en les pràctiques contemporànies.  Abans, però, 
ja s’havien dut a terme algunes activitats destacables com 
“La tourbinada”, un itinerari que focalitzava el seu interès 
en una sèrie de fàbriques vora el riu Fluvià reconvertides 
en espais de creació. Les successives edicions d’aquest 
itinerari van tenir una notable repercussió atès que la 
proposta integral de barrejar creació artística, patrimoni 
industrial, història i entorn natural va ser molt celebrada 
pels assistents. Seguint el mateix model, fa poc s’ha celebrat 

la “Bianyal 2014” (organitzat juntament amb l’Ajuntament 
de la Vall de Bianya) on se substituïen les fàbriques per 
esglésies romàniques i es mantenia el mateix criteri de 
posar en valor aspectes diversificats. 
Hem anat programant altres iniciatives com ara l’activitat 
“Playlist”-una idea senzilla que s’inspira en la filosofia del 
BookCamp (posada en comú d’idees en un entorn obert 
i participatiu)- i que són sessions a les quals es convida 
tres persones, amb interessos diversos, a fer una llista 
narrada de coses que volen recomanar i compartir amb la 
resta. També cal destacar el cicle d’exposicions “L’article”, 
que convida artistes a fer una intervenció a la llibreria 
Drac posant en relació la literatura i les arts visuals. O les 
col·laboracions que es duen a terme amb l’Escola d’Art 
per portar creadors que expliquin el seu treball (en una 
doble sessió adreçada al mateix alumnat i, posteriorment, 
a d’altres públics) o amb el Cineclub Olot per programar 
determinats films i portar-ne els impulsors.
Aquest detall d’activitats té la finalitat de descriure els 
incipients dos anys de treball de Binari, però la nostra 
voluntat és tenir cintura per adaptar-nos a noves 
necessitats i ser permeables a les aportacions dels 
associats i de la ciutadania en general.

associació Binari

associació Binari

entitats d’olot:
associació Binari


