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_Sisa, Portet i Oliver, 
un peculiar univers musical
_Artistes locals aixequen el teló teatral del 2015
_Tastet i presentació de la programació 
de Sismògraf amb Pere Faura 



14 dimecres
Xerrada a càrrec de Narcís Soler
LES COVES PREHISTÒRIQUES 
DE SERINYÀ
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h
Organitza: Aules de Difusió Cultural de 
la Garrotxa 

6 dimarts

13 dimarts
Al Primer Pis - Música
LA COBLA
Teatre Principal d’Olot_9.30 i 11 h 

Hora del conte amb Dolors Arqué
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

20 dimarts

7 dimecres 8 dijous

15 dijous12 dilluns

19 dilluns 21 dimecres
CLUB DE LECTURA FÀCIL
Biblioteca Marià Vayreda_19 h

22 dijous
Presentació del llibre 
de Francesc Serés
LA PELL DE LA FRONTERA
Seu d’Òmnium Garrotxa_19.30 h
Organitza: Òmnium Garrotxa

Conferència teatralitzada
WATCHING PEEPING TOM
Teatre Principal d’Olot_21 h

26 dilluns 27 dimarts
Al Primer Pis - Teatre en anglès
SHERLOCK
Teatre Principal d’Olot_9.30 i 11 h 

Hora del conte amb Sandra Rossi
EL LLETRAFERIT. CONTES DE 
LLIBRES I LECTORS
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

L’AUTOR DEL MES: 
OSCAR WILDE
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

28 dimecres
Al Primer Pis - Teatre en anglès
SHERLOCK
Teatre Principal d’Olot_9.30 i 11 h 

Xerrada a càrrec de Daniel Aula
OLOT - CAPETOWN
TRANSÀFRICA 2009
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h
Organitza: Aules de Difusió Cultural de 
la Garrotxa 

5 dilluns

CAVALCADA DE REIS

1 dijous
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 

29 dijous



24 dissabte
Teatre 
ARA
Teatre Principal d’Olot_18 i 21 h

Música 
GARROTXINÀRIUS
Sala El Torín_tarda i vespre

9 divendres
Xerrada de Carles Duarte
EL PAPER DELS 
INTEL·LECTUALS 
EN LA DEFINICIÓ DE LA 
CATALUNYA PAÍS (...) 
Orfeó Popular Olotí_19 h
Organitza: PEHOC
Xerrada de Joan Iglesias
LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
HISENDA PRÒPIA
Casal Marià_19.30 h
Organitzen: Estelada 2014 i Idesga

16 divendres
Els Grans Interrogants de la Ciència
PODREM FABRICAR VIDA 
ARTIFICIAL?
Casal Marià_19 h 

Cineclub
PEEPING TOM
Cinemes Olot_22 h

10 dissabte
Taller teatral
TONI ALBÀ
Els Catòlics_16 h
Organitza: Groc Llimona 

Projecció de documental i xerrada
SÍ SE PUEDE. SIETE DÍAS EN 
PAH BARCELONA
Els Catòlics_18 h
Organitza: PAH Garrotxa

17 dissabte 
Inauguració d’exposició i visita guiada
EL HIERRO. L’ERUPCIÓ 
AMAGADA
Museu dels Volcans_12 h

Reflexió poètica sobre el quadre
EL ROURE DE BERGA I BOIX
Sala Oberta_18 h 

Xerrada a càrrec d’Enric Marín
EL PROCÉS SOBIRANISTA 
A CATALUNYA I ALS PAÏSOS 
CATALANS
Sala d’actes de l’Hospici_19.30 h
Organitza: Estelada 2014

18 diumenge

11 diumenge
TROBADA DE L’ASSOCIACIÓ 
D’AMICS COL·LECCIONISTES
Plaça Clarà_10 h

Tarda de ball
PEP I MARÍA JOSÉ
Sala El Torín_18 h

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 al dia 11

Museu dels Sants_
“GEGANTS D’OLOT. 125 ANYS”
Fins al 6 d’abril

Sala 15_
“EN PEU PER LA PAU”
Fins al dia 11

Museu de la Garrotxa_
“LES ALUMNES DE BERGA. 
PINTORES OLOTINES 
DESCONEGUDES”
Fins al dia 18

Museu dels Volcans_
“EL HIERRO. 
L’ERUPCIÓ AMAGADA”
A partir del dia 17

Sala Oberta_
“JOSEP BERGA I BOIX (1837-1914). 
ELS INICIS DEL PAISATGISME A 
CATALUNYA”
Fins al dia 18

Sala Oberta_
XAVIER CARBONELL
A partir del dia 31

Sala Oberta 2_
XAVIER VIÑOLAS
A partir del dia 30

Arxiu Comarcal de la Garrotxa_
“LA MANCOMUNITAT A LES 
TERRES DE GIRONA”
Del 9 al 30 de gener

Galeria Joan Prat_
www.joanprat.com

23 divendres
Xerrada a càrrec de Salvador Cardús
ARA ÉS L’HORA. INICIATIVA 
PER A LA REFORMA HORÀRIA
Can Trincheria_19.30 h
Organitza: Idesga

Xerrada a càrrec de Ricard Gutiérrez
LA GAVINA CORSA A 
CATALUNYA
Els Catòlics_20 h
Organitza: Delegació de la Garrotxa 
de la ICHN

Jazz Olot 
RAY GELATO & BARCELONA 
BIG BLUES BAND
Sala El Torín_22 h

25 diumenge
Rialles
EL BARÓ DELS ARBRES
Teatre Principal d’Olot_17 h

4 diumenge

CAMPAMENT REIAL

3 dissabte

CAMPAMENT REIAL

2 divendres

CAMPAMENT REIAL

30 divendres
Inauguració d’exposició 
XAVIER VIÑOLAS
Sala Oberta 2_19 h
Xerrada a càrrec d’Anna Serra
EDUCACIÓ EMOCIONAL: 
LA POR (...)
Can Trincheria_19 h
Organitza: Escola infantil La Llavor
Música 
THE MOMENT
Teatre Principal d’Olot_21 h

31 dissabte 
Inauguració d’exposició 
XAVIER CARBONELL
Sala Oberta_12 h

Teatre 
EL SHOW XOU
Teatre Principal d’Olot_20 h

1 de febrer
Dansa catalana
MARBOLENY
Teatre Principal d’Olot_17 h



actualitat_
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Ja tens l’agenda Olot Cultura?
L’agenda Olot Cultura amb la programació cultural 
de gener a juny del 2015 ja és al carrer! La trobareu 
als equipaments culturals de la ciutat i, com sempre, 
s’hi recullen totes les activitats culturals que en el 
moment de la seva edició ja estan programades, tant 
si les organitza l’Ajuntament com les entitats culturals 
olotines. Teatre, música, dansa, circ, literatura, xerrades 
de tots tipus, activitats per a tota la família, exposicions, 
visites guiades,… i un llarg etcètera de propostes (més 
de 150 activitats diferents!) per a tots els públics i gustos. 
En aquesta edició de l’agenda, l’autora de la portada és 
Helena Aguilar Mayans. 
També estan a la venda les entrades per als espectacles 
d’arts escèniques i música en els llocs habituals: per 
internet a www.olotcultura.cat, al Teatre i a Can 
Trincheria.

Més valents, de Joan Manuel 
Robles i Martí Albesa 
Després de l’èxit del primer llibre Valents, en què 
explicaven la història d’onze joves garrotxins de menys 
de 29 anys que destacaven en diferents àmbits, el 
periodista Joan Manuel Robles i el fotoperiodista Martí 
Abesa han presentat ara Més valents. El llibre recull dotze 
històries més,  amb 17 protagonistes joves que triomfen 
en camps ben diversos: la interpretació, el turisme, la 
pagesia, la investigació biomèdica, la moda, la geologia, 
el triatló i l’esquí de muntanya, la música, la informàtica, 
l’agroalimentària, el futbol i el món de les escoles de ball. 
Històries de joves que se’n surten i que són, pels autors, 
només una mostra representativa de tots els joves 
talents que hi ha a la nostra comarca.

Premi de relats curts 
per a dones escriptores
L’Associació de Dones Alba organitza el primer Premi 
de Relats Curts. El concurs està obert a dones de la 
comarca de la Garrotxa i hi poden presentar obres 
inèdites, en català, de creació pròpia i que no s’hagin 
presentat en cap altre certamen literari. El premi serà 
de 250 euros i es donarà un accèssit de 100 euros. El 
termini de presentació de les obres finalitza el 18 de 
gener. Més informació a alba.donesgarrotxa@gmail.com.
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MiniLAP i Coolturajove, 
per als joves i per als qui ja no són nens
Des de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot s’elabora 
una programació cultural pensada expressament per als 
més petits de la casa: activitats literàries, teatre, música, 
circ, etc. per apropar la cultura als nens i nenes ja des 
de ben petits. D’altra banda, la programació per a adults 
es treballa des d’un punt de vista transversal, és a dir, 
programant activitats per a tots els públics al marge de 
característiques com l’edat o el sexe, a partir de la idea 
que la cultura és per a tothom i que, en tot cas, els públics 
es classifiquen segons els seus gustos i preferències.

Per incentivar la participació dels nens de 8 a 14 anys i 
dels joves de fins a 25, l’ICCO té dos programes especials: 
el MiniLAP i el Coolturajove. 

MiniLAP són aquells espectacles d’arts escèniques no 
convencionals que, per les seves característiques, són 
aptes tant per a adults com per a nens a partir de certa 
edat. Acostumen a ser espectacles de petit format, dels 
quals es fa més d’una sessió. Quan un espectacle és 

MiniLAP, vol dir que és especialment interessant per a 
nens i nenes de 8 a 14 anys. Els nens poden comprar al 
Teatre i a Can Trincheria una gorra MiniLAP (3 euros) 
que els dóna dret a un descompte per a tots els MiniLAP 
que es facin.

El club Coolturajove està obert als nois i noies de 12 a 25 
anys. Per ser-ne soci només cal ser resident a la Garrotxa i 
demanar el carnet (gratuït) que t’identifica com a membre 
del club. Això dóna dret a un descompte del 50% en tots 
els espectacles de música i arts escèniques organitzats 
per l’ICCO, a més de descomptes en alguns establiments 
de la ciutat que s’han sumat a la iniciativa com Bcrek, les 
llibreries Drac i Sala o l’Orfeó Popular Olotí, que ofereix 
un descompte en els seus espectacles. Tota la informació 
a www.coolturajoveolot.cat.



I Concurs de Fotografia 
“I tu, jugues en català?”
A Olot, la Plaça Mercat i el Club Natació Olot s’han 
convertit en dos punts de difusió de la campanya “I tu, 
jugues en català?” a partir d’un concurs de fotografia en 
què es pot participar fins al 15 de gener. Les persones 
poden fotografiar-se en aquestes instal·lacions mateix, 
o a casa seva, i penjar les fotos a les xarxes socials 
amb l’etiqueta #jugoencatalà. Tota la informació de 
la campanya, les bases del concurs, els premis i les 
fotografies dels diversos olotins a: http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnlgirona/el_concurs.html

La Garrotxa activa el català
El Servei de Català d’Olot-la Garrotxa ha posat en marxa 
un nou projecte que portarà als pobles de la comarca 
que ho demanin tallers de llengua per fomentar l’ús del 
català. El primer que s’ha ofert és un curs d’ortografia de 
10 hores que impartiran els tècnics del Servei de Català. 
Les inscripcions estan obertes fins a finals de gener. Més 
informació al telèfon 972 27 09 02 o a olot@cpnl.cat.

XERRADES
Els Grans Interrogants de la Ciència
“Podrem fabricar vida 
artificial?”
Divendres 16 de gener_19 h_ Casal Marià
Josep Clotet Erra, doctor en Biologia, oferirà la primera 
xerrada de l’any del cicle Els Grans Interrogants de la 
Ciència, la  qual tractarà sobre genètica i sobre què pot 
aportar en un futur. Recentment, s’ha fabricat per primer 
cop un cromosoma artificial, cosa que obre la porta a 
construir fàbriques biològiques: per a la producció d’una 
molècula d’interès terapèutic, per a l’eliminació de 
residus o per fabricar biocombustible.
El cicle Els Grans Interrogants de la Ciència és una 
iniciativa del SIGMA i el Museu dels Volcans per apropar 
diversos aspectes de la ciència a la població amb xerrades 
pensades per a tots els públics.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.

Premi als Amics del Tren
La maqueta del Tren d’Olot-Girona que els Amics del 
Tren van presentar a la fira Rail Expo 2014 de París, ha 
rebut el premi a la millor maqueta no francesa presentada 
al certamen que concedeix la revista especialitzada RMF 
Modelisme juntament amb els organitzadors de la fira. La 
maqueta premiada reprodueix tot el tram garrotxí del 
tren Olot-Girona des d’Olot fins a les Planes d’Hostoles.
La Rail Expo és una important fira internacional dedicada 
al modelisme ferroviari en la qual han participat més de 
150 expositors i s’hi han vist 32 maquetes.
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actualitat 
i altres_

Presentació del llibre La pell de la frontera, de 
Francesc Serés

Dijous 22, 19.30 h, seu d’Òmnium Garrotxa
Organitza: Òmnium Garrotxa

 “El paper dels intel·lectuals en la definició de la 
Catalunya país. De Narcís Oller a Carles Riba”,  

a càrrec de Carles Duarte
Divendres 9, 19 h, Orfeó Popular Olotí

Organitza: PEHOC

“ARA ÉS L’HORA. Iniciativa per a la reforma 
horària”, a càrrec de Salvador Cardús

Divendres 23, 19.30 h, Can Trincheria
Organitza: Idesga

“El procés sobiranista a Catalunya i als 
Països Catalans”, a càrrec d’Enric Marín

Dissabte 17, 19.30 h, Sala d’actes de l’Hospici
Organitza: Estelada 2014

“La construcció de la hisenda pròpia”, a 
càrrec de Joan Iglesias Capellas
Divendres 9, 17 i 19.30 h, Casal Marià

Organitzen: Estelada 2014 i Idesga
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El primer pis es torna a obrir 
per als majors de 65 anys
Al Primer Pis és un projecte del Teatre Principal d’Olot 
i de l’Institut Municipal d’Educació que treballa diferents 
objectius. El primer és ampliar l’oferta d’activitats 
culturals a Olot per a persones majors de 65 anys. El 
segon, aprofitar els recursos existents. I, el tercer, crear 
un espai comú entre joves i persones grans. Tot això es 
materialitza obrint el primer pis del teatre a les persones 
grans mentre la platea està ocupada per estudiants de la 
comarca. Això passa els dimarts al matí quan el Teatre 
organitza audicions per als escolars. Quan aquestes són 
adequades les persones majors de 65 anys poden també 
gaudir-ne a un preu de tres euros. No són espectacles 
convencionals sinó sessions didàctiques, habitualment 
relacionades amb el món de la música i de teatre en 
anglès.  
Per aquest mes de gener, hi ha dues propostes: una de 
musical sobre La cobla (dimarts 13 de gener, a les 9.30 i 
a les 11 h) i una de teatre en anglès amb l’obra Sherlock 
(el dimarts 27 i el dimecres 28, a les 9.30 i a les 11 h).  

Comença el Tots dansen
Fa tres anys que Olot participa en aquest projecte 
de dansa amb joves impulsat pel Mercat de les Flors. 
Aquest any, a més, gràcies a la col·laboració de la Xarxa 
Transversal, també s’hi han afegit Granollers,  Mataró, Sant 
Cugat i Vilanova i la Geltrú. L’objectiu d’aquest projecte 
és apropar la dansa contemporània al públic escolar 
de secundària, presentant-la com una eina educativa al 
servei del professorat i, sobretot, introduint-la com una 
vivència i experiència tant personal com col·lectiva per 
a tot l’alumnat dels instituts d’Olot que s’hi han volgut 
acollir. Aquest any, INS Bosc de la Coma, INS Garrotxa i 
Cor de Maria.
El dissabte 24 de gener comença la formació dels 
professors d’educació física dels instituts que formen 
part del projecte. La formació anirà a càrrec del coreògraf 
Toni Mira, i també hi assistirà la coreògrafa local Jess 
Pedrosa, que ajudarà els mestres durant tot el procés. 
Aquesta formació va encaminada a donar als professors 
eines de moviment, composició, situació a l’espai, 
creativitat,... útils perquè ells puguin després treballar 
amb els seus alumnes. 
La coreografia final es podrà veure al Teatre Principal 
d’Olot el dia 17 d’abril.

Masterclass de Toni Albà al Groc 
Llimona
L’aula de teatre per a nens i joves Groc Llimona dels 
Catòlics, conduïda per Anna Roca i Marta Rius, comença 
l’any amb noves activitats. El dia 10 de gener els alumnes 
de l’escola rebran una masterclass a càrrec de Toni Albà. 
A més, a la tarda, de 16 a 20 h, l’actor oferirà un taller 
obert a tothom. Per participar-hi cal apuntar-se a través 
del web www.grocllimona.cat. 



Reflexió poètica 
sobre el quadre El roure
Dissabte 17_18 h_ Sala Oberta
El poeta i crític literari D. Sam Abrams farà una anàlisi 
al voltant del quadre El roure de Berga i Boix des d’una 
perspectiva poètica. L’interpretarà alhora amb versos i en 
parlarà des d’un punt de vista històric, tècnic i compositiu. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Reserva al 972 27 11 66 o a museu.garrotxa@olot.cat. 
Activitat amb interpretació al llenguatge de signes. 

Editats els dos primers volums 
de l’obra completa de Berga i 
Boix
S’han presentat els volums 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, i La mort 
dels polítics. Articles, costums, tradicions i records, a cura de 
Margarida Casacuberta. Aquests dos llibres, juntament 
amb els dos que s’editaran abans de l’estiu, conformaran 
les obres literàries completes de Josep Berga i Boix. Els 
exemplars es poden comprar a Can Trincheria i a les 
llibreries de la ciutat per 15 euros cadascun. 

Tres noves exposicions a Olot
Els Museus d’Olot inauguren aquest mes de gener tres 
noves exposicions. El 17 de gener, al Museu dels Volcans 
s’obre “El Hierro. L’erupció amagada”, en la qual es 
dóna a conèixer com va ser l’erupció submarina de l’illa 
d’El Hierro, com es va poder predir i quins en poden 
ser els seus efectes. La inauguració serà a les 12 h i 
s’acompanyarà amb una visita guiada a càrrec de Llorenç 
Planagumà. 
La Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa acollirà 
una exposició sobre l’artista Xavier Viñolas que 
commemora el centenari del seu naixement. Viñolas, 
nascut a Bonmatí, es va formar a l’Escola de Belles Arts 
d’Olot. En la seva obra, que retrata el seu present, hi destaca 
el sentiment d’alegria, la llum i la presència de la figura 
humana. La inauguració serà el divendres 30, a les 19 h. 

La tercera novetat d’aquest mes és una exposició d’un 
dels artistes més reconeguts i internacionals que ha 
tingut la ciutat d’Olot: Xavier Carbonell. S’inaugurarà 
a la Sala Oberta, el dissabte 31 de gener, a les 12 h, una 
exposició antològica de l’artista, a través de la qual es 
proposa un recorregut per la seva pintura que ha plasmat 
paisatges d’arreu, retrats i bodegons. 

A més d’aquestes novetats, fins al dia 18, encara es poden 
visitar les mostres “Josep Berga i Boix (1837-1914). Els 
inicis del paisatgisme a Catalunya” (Sala Oberta) i “Les 
alumnes de Berga, pintores olotines desconegudes” 
(Museu de la Garrotxa). D’altra banda, al Museu dels 
Sants, segueix l’exposició “Els Gegants d’Olot, 125 anys”. 
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_per a tota 
la família

cinema_

Peeping Tom 
Projecció del film i conferència 
teatralitzada amb Àlex i Alícia Gorina
El Teatre Principal d’Olot i Cineclub Olot organitzen una 
doble activitat al voltant de la pel·lícula Peeping Tom, de 
Michael Powel. 
En la sessió del divendres 16 de gener de Cineclub (22 h,
als Cinemes Olot), es projectarà la pel·lícula que narra 
la història de Mark Lewis, un psicòpata que fotografia les 
seves víctimes mentre es moren.
I, el dijous 22 de gener, s’ha programat la conferència 
teatralitzada “Whatching Peeping Tom” al voltant del 
film, a càrrec del cineasta Àlex Gorina i de la seva filla, la 
directora teatral, Alícia Gorina (21 h, al Teatre Principal 
d’Olot). 
   
PREU: 5,50 euros la projecció del film, 9 euros 
l’espectacle al Teatre i 13 euros les dues activitats. 
Les entrades per a l’espectacle del Teatre es poden 
comprar a www.olotcultura.cat, al Teatre i a Can 
Trincheria. Les del Cineclub, el mateix dia de la projecció 
i els abonaments de forma presencial a la taquilla del 
Teatre o bé el dia del Cineclub. 

Hora del conte
Les dues sessions de l’Hora del conte d’aquest mes a la 
Biblioteca Marià Vayreda seran els dies 13 i 27 de gener. 
La del dia 13 anirà a càrrec de Dolors Arqué i la del 27 de 
Sandra Rossi, que explicarà El lletraferit. Contes de llibres 
i lectors. Com sempre, seran a les 18 h, a la sala infantil. 

Rialles
El baró dels arbres, 
de la companyia Taaroa Teatre i 
Bufa&Sons
Diumenge 25_17 h_ Teatre Principal d’Olot
L’espectacle narra una història iniciàtica, la decisió d’un 
nen de viure dalt dels arbres, que esdevé una forma 
de viure i entendre les coses fins a les seves últimes 
conseqüències, una història de persistència i de respecte 
amb l’entorn. Rebel i inconformista, el protagonista de 
12 anys, s’aparta de les normes dels adults per poder 
millorar el que l’envolta.
Edats recomanades: entre 6 i 16 anys.

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

a Can Trincheria i a www.olotcultura.cat
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arts 
escèniques_

Grups teatrals olotins protagonistes del gener

Cia Kunstant
La Cia Kunstant es coneix a l’Escola de Mitjans 
Audiovisuals de Barcelona, arran del projecte 
final d’estudis, que va suposar els inicis de l’actual 
obra Ara. S’uneix un grup motivat pel sector, tant 
audiovisual com escènic, i temps després que 
cadascú continuï el seu camí, es retroben per 
encarar el projecte de manera professional.

A part de ser una companyia molt jove, què us 
caracteritza?
Ens caracteritza la riquesa de la companyia, ja que som un 
equip amb coneixements molt diversos del sector. Això 
ens permet apostar per una interconnexió de les arts. Les 
arts per si soles poden ser grans, però connectades entre 
si poden ser brillants.

Com presentaríeu Ara als espectadors olotins?
Ara és una obra inspirada en els fets reals de dos 
testimonis que van viure una època difícil. Una mare i 
una filla, i unes memòries, que ens transporten a una vida 
d’emocions silenciades. 

Des d’Olot estem molt contents de rebre un 
espectacle protagonitzat per una actriu de casa 
nostra.
Per nosaltres també és un plaer comptar amb la Paula 
Arbós com a protagonista. Ens ha acompanyat des dels 
inicis i a dia d’avui no ens podem imaginar una altra actriu 
per interpretar el seu personatge. 

Ara seguirà voltant? Teniu nous projectes en 
construcció o en perspectiva?
Sí, tenim previstes quatre funcions d’Ara a la Nau Ivanow 
de Barcelona, del 5 al 8 de març. També corren altres 
projectes pel cap, però tot al seu temps. No dubteu que 
estareu informats de totes les novetats!
 

Com ja és habitual, el Teatre Principal d’Olot comença temporada (ara la de gener a juny de 2015) amb 
les propostes de les produccions locals sota el nom d’Olot a escena. En aquesta ocasió hi podrem veure 
l’espectacle Ara de la jove Cia Kunstant protagonitzat per l’olotina Paula Arbós; un concert molt íntim 
de Jordi Masegur, i l’espectacle d’humor de la Companyia Pic Pic. Hem parlat amb ells!

ARA
De la Cia Kunstant, 

protagonitzat per Paula Arbós
Dissabte 24, 18 i 21 h, Teatre Principal d’Olot
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Jordi Masegur Iglesias
Jordi Masegur Iglesias va néixer el 14 d’ abril de 
l’any 1992 a Olot on, des de ben petit, va descobrir 
que volia dedicar-se al teatre musical. Ja el vam 
poder veure al musical de creació pròpia Petit 
Infinit Musical. Ara presenta The moment, un 
concert íntim en què, acompanyat del pianista 
Adrià Aguilera, farà un repàs pels temes que 
durant la seva carrera l’han portat per diferents 
escenaris. 

Jordi, en quin moment professional et trobes ara? 
En un moment de creixement artístic bastant important. 
Estic continuant els meus estudis, ja que en aquest món 
no pots parar mai de renovar-te i estar en forma. Així que 
intento compaginar la feina, que et dóna eines per seguir 
endavant, i els estudis, que són imprescindibles. 

Després del Petit Infinit Musical, tornes al Teatre 
d’Olot amb The Moment. De molts artistes a 
l’escenari  passes a un format molt més íntim. 
Tot són parèntesis i moments, en el Petit Infinit necessitava 
veure’m capaç de fer un muntatge d’aquelles dimensions 
i tenia ganes de fer un format de comèdia musical. Ara 
suposo que necessito trobar-me amb mi mateix i exposar-
me jo sol davant d’un públic. És un gran repte per  a mi.

The Moment és una mirada enrera? Ets davant un 
canvi d’etapa? 
Sí. Sempre he pensat que s’ha de tenir present quina és 
la teva pròpia essència i no perdre mai els teus inicis; 
és necessari per tocar de peus a terra i seguir creixent 
artísticament i personalment. Estem en canvi constant, 
així que considero que cada dia, feina, situació, companys 
que em trobo, m’aporten un petit canvi. 

Què representa per a tu actuar al Teatre Principal 
d’Olot?
Un orgull. Va ser el lloc on em vaig estrenar com a actor 
i cantant, i em sento com a casa. Això és molt important 
per un artista, que et valorin i et facin sentir còmode a 
casa. Al Teatre Principal d’Olot sempre m’hi han fet sentir.

I després?
Actualment estic fent moltes coses, no em puc queixar. 
Faig concerts, estic en un cor, estic muntant un espectacle 
musical a Barcelona, etc. Tot el que em vingui és benvingut 
i m’ho agafo amb molta il·lusió.  

La Companyia Pic Pic
La Companyia Pic Pic neix el setembre del 2012 
de la mà d’un grup de joves amb ganes de fer 
teatre de creació, on la improvisació i l’humor són 
els eixos principals. Des dels seus inicis han creat 
dues comèdies i han presentat diversos actes 
i espectacles de petit format. Seran al Teatre 
Principal d’Olot per representar la nova versió del 
seu espectacle El Show Xou.

Una companyia jove però amb molta activitat. 
Quina és la vostra fórmula?
Som un equip de persones dinàmiques i optimistes, amb 
la il·lusió com a motor principal. Ens encanta transmetre 
alegria i humor al públic assistent. Entre nosaltres tenim 
dos lemes importants que quan preparem les actuacions 
utilitzem: Suma!, que vol dir que qualsevol comentari que 
has de fer sobre l’obra i el que queda per fer ha de ser 
positiu. Brega!, que és el crit que fem abans d’entrar en 
escena i significa que som uns lluitadors, passi el que passi 
sobre l’escenari ho farem possible!

Venda d’entrades anticipades
a www.olotcultura.cat, 

al Teatre i a Can Trincheria
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THE MOMENT
Amb Jordi Masegur i Adrià Aguilera

Divendres 30, 21 h, Teatre Principal d’Olot



La Companyia Pic Pic ha crescut. Vol créixer més?
Nosaltres mai hem volgut ser un equip tancat i per això 
a l’octubre vam obrir places.  Malauradament, com més 
integrants té un equip, més complicat resulta trobar 
hores compatibles, i ara som molts a coordinar. Tot i 
així, no descartem obrir-la més endavant ja sigui oferint 
places o realitzant un taller paral·lel.

Fins ara el vostre tema principal ha estat l’humor. 
Voleu seguir en aquesta línia?
Que la gent surti del teatre havent-se fet un bon fart de 
riure ens fa sentir molt feliços i orgullosos de la feina que 
fem. Evidentment no podem descartar que mai farem 
cap altre tipus de teatre, però de moment, seguirem amb 
l’humor com a principal raó de ser. 

Ja és el segon cop que actueu al Teatre, i el primer 
vau fer un ple. Esperem que hi torneu!
Sí! la veritat és que va ser un somni fet realitat. Estem tan 
il·lusionats com el primer dia i esperem trobar-nos de 
nou un teatre ple i entregat. 

JAZZ OLOT 
Ray Gelato 
& Barcelona Big Blues Band
Divendres 23_22 h_ Sala El Torín
Si durant el darrer trimestre del 2014 Jazz Olot va 
programar dos grans concerts amb músics que basen el 
seu estil en el bebop i la improvisació, ara es proposen 
tres concert d’un estil que torna a ser ben vigent: el 
swing. 
En l’època de l’evolució del jazz tradicional al swing, en 
molts casos van créixer les formacions musicals i van 
aparèixer les big bands. Així, en el nou cicle de Jazz Olot 
que comença aquest mes de gener, es proposen tres 
concerts amb tres big bands encapçalades per tres grans 
músics internacionals: Ray Gelato, Champian Fulton i 
Telva Rojas. 
La primera cita és amb Ray Gelato i la Barcelona Big Blues 
Band dirigida per Ivan Kovacevic. Una combinació que 
garanteix un concert divertit i festiu i d’una elevadíssima 
qualitat.  

 PREU: 10 euros anticipada, 
12 a taquilla el dia del concert
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EL SHOW XOU
De la Companyia Pic Pic

Dissabte 31, 20 h, Teatre Principal d’Olot



Garrotxinàrius
Dissabte 24_tarda i vespre_ Sala El Torín 
Després de l’èxit de la primera edició, torna a Olot 
el Garrotxinàrius, organitzat pel Centre Artesà 
Tradicionàrius, l’entitat Ofolk i l’Institut de Cultura 
d’Olot. El Garrotxinàrius és una subseu del Tradicionàrius 
que se celebra a Barcelona i treballa per apropar la 
música i la dansa folk a la població amb grups de qualitat, 
tant catalans com internacionals. L’activitat consta d’una 
jornada en què els grups participants imparteixen tallers 
de dansa tradicional dels seus territoris durant la tarda 
(16 h) i al vespre ofereixen un concert (22 h).
En aquesta segona edició els grups participants són 
Urbàlia Rurana, valencians, i Aksak, que ofereixen música 
dels Balcans.

Urbàlia Rurana
Els membres d’Urbàlia Rurana provenen de les comarques 
valencianes de l’Horta, la Ribera i la Marina, i fa més 
de dues dècades que conreen el seu estil particular de 
música mediterrània que els fa ser reconeguts com una de 
les formacions fonamentals del folk valencià. En tot aquest 
temps s’han embarcat en tota mena d’aventures, han fet 
ballar la gent a les places del nostre país, han fet concerts 
en acústic i han participat en produccions amb altres 
grups com Primera Nota, la Cobla Reus Jove o amb el 
músic piemontès Maurizio Martinotti, entre d’altres. En els 
seus espectacles toquen danses del terrer (jota, seguidilla, 
pasdoble...) i dels països mediterranis veïns, per gaudir 
apassionadament de la música popular de casa nostra i de 
la contornada.  

Aksak
Viatgers curiosos i incansables, músics elegants… Els cinc 
membres d’Aksak tenen més de 20 anys de vida musical en 
comú. Molt abans que s’iniciés la moda, ja havien recorregut 
Europa oriental, recollint músiques i confraternitzant amb 
els habitants dels Balcans. Els seus espectacles i els seus 
6 discos són el reflex d’aquestes trobades. La qualitat 
de les seves creacions prové, d’una banda, de l’exigència 
del treball musical i, de l’altra, de saber fer créixer les 
seves qualitats individuals com a músics en servei del 
grup. Aksak ha construït el seu estil propi a partir de les 
tradicions del món balcànic, especialment romaneses, 
búlgares, macedònies i gregues, i continuen explorant 
amb exigència i plaer la riquesa d’aquestes músiques, amb 
compromís per respectar aquest patrimoni en les seves 
personals composicions.  

Tallers: 8 euros
Ball: 8 euros anticipada, 

10 a taquilla el dia de la jornada
Tallers+ball: 16 anticipada, 18 euros a taquilla

Venda anticipada a www.olotcultura.cat, 
al Teatre i a Can Trincheria
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Venda d’entrades anticipades a 
www.olotcultura.cat, al Teatre 

i a Can Trincheria
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al febrer_

Doble espectacle 
de dansa catalana
Diumenge 1 de febrer_17 h
Teatre Principal d’Olot
L’esbart Marboleny presenta dos espectacles d’arrel 
tradicional al Teatre Principal d’Olot. El primer és 
L’esbart i el bagul i anirà a càrrec dels nens i nenes 
de 4 a 14 anys de l’entitat. La proposta combina danses 
amb vídeos que recullen les reflexions dels 120 nens del 
Marboleny Escola que parlen tant de la dansa catalana 
com de la vida a l’esbart. L’altre espectacle és Mosaic, 
i l’interpretarà el Cos de dansa del Marboleny. Mosaic 
és un recorregut per les danses d’arrel tradicional que 
han configurat la trajectòria de l’esbart amb coreografies 
i arranjaments de Manel Cubeles, així com també amb 
recents incorporacions al repertori de peces d’Eduard 
Ventura i Lluís Calduch.  

LAP - Dansa
Sin baile no hay paraíso, 
de Pere Faura
Dijous 5 de febrer_21 h_Teatre Principal d’Olot
L’humor i el ritme de Pere Faura seran la prèvia del 
festival Sismògraf que se celebrarà el mes d’abril. Ens 
presentarà una peça que és un collage de moments 
icònics de la història de la dansa.

Abans de l’espectacle, a les 18 h, es farà un berenar 
de presentació de la programació de Sismògraf 
2015. Cal apuntar-se a teatre@olot.cat.   

Música
Sisa, Portet i Oliver 
Divendres 6 de febrer_21 h_ Teatre Principal
A Olot hem tingut aquests tres artistes per separat: Sisa 
en solitari a la Sala El Torín, en Quimi amb la seva banda 
també a la Sala i en Joan Miquel Oliver amb Antònia Font 
al Teatre. Al febrer ens visitaran tots tres junts.   

PREU: 8, 6, 4 i 3 euros; 
descomptes per als socis i amics 

de l’esbart Marboleny

PREU: 18, 15 i 10 euros anticipada, 
20, 18 i 13 euros a taquilla el dia del concert

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

i a Can Trincheria

PREU: 9 euros
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Tota la informació de la Biblioteca a 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot

biblioteca_

Novetats

_CATTON, Eleanor. 
Las luminarias

_FONTANA, Josep.
La formació d’una identitat

_KHADRA, Yasmina.  
A qué esperan los monos...

_KUREISHI, Hanif 
L’última paraula

_MUÑOZ MOLINA, Antonio. 
Como la sombra que se va

_MUNRO, Alice 
Dansa de les ombres felices

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. 

“Mai no som infinitament lluny d’aquells qui 
odiem. Per la mateixa raó, doncs, podríem 
creure que mai no serem absolutament a 
prop d’aquells qui estimem. Quan em vaig 
embarcar ja coneixia aquest principi atroç. 
Però hi ha veritats que mereixen la nostra 
atenció, i n’hi ha d’altres amb les quals no 
ens convenen els diàlegs.
Vam tenir la primera visió de l’illa de 
matinada. Feia trenta-tres dies que els 
dofins havien renunciat a la nostra popa i 
dinou que la tripulació expel·lia núvols de 
baf per la boca. Els mariners escocesos es 
protegien amb manyoples que pujaven fins 
al colze. Duien pells tan contundents que 
feien pensar en cossos de morsa. Per als 
senegalesos aquelles latituds fredes eren 
un suplici, i el capità tolerava que fessin 
servir greix de patata com a maquillatge 
protector, a les galtes i al front. La matèria 
es diluïa i es filtrava pels ulls. Els queien 
llàgrimes però no es queixaven mai. 
-La seva illa. Observi, a l’últim horitzó -em 
va dir el capità.”

L’autor del mes: Oscar Wilde
Presentat per Quim Rocarols

Dimarts 27_20.30 h
Activitat gratuïta

Fes-te amic del facebook 
de la Biblioteca

Hora del conte
Dimarts 13 i 27_18 h

Activitat gratuïta 

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

i a Can Trincheria



_plafó_

L’any 1947, a raó de les tertúlies que setmanalment 
realitzaven uns quants amics, es va fundar la delegació a 
Olot del “Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona”
L’any 1951, durant les Festes del Tura, es va dur a terme 
una primera exposició als locals del Centre Catòlic  on 
tenia la seu. Aquesta tradició encara continua avui, que el 
local és el del Centre Excursionista d’Olot.
També es van fer  exposicions itinerants per la comarca i 
participacions provincials.
Per commemorar i recordar aquestes exposicions any 
rere any, l’entitat ha emès fulles, vinyetes i medalles que es 
recullen en el llibre que Joan Gelis va publicar amb motiu 
del 60è aniversari. 
L’any 1980 s’acorda el canvi de nom i queda Cercle Filatèlic, 
Numismàtic i Col·leccionisme en General d’Olot. Aquesta 
incorporació innovadora del col·leccionisme en general 
ha donat entrada a qualsevol aficionat a col·leccionar el 
que sigui, no solament filatèlia i numismàtica com era 
habitual. 

Des del 2007, cada any es van emetent segells de correu 
amb motius locals: l’últim fa referència al quadre del 
Greco exposat a l’església de Sant Esteve.  
Avui l’entitat segueix amb les seves activitats: 
setmanalment, ens trobem cada dissabte d’11 a 13h, al 
carrer Nou de Sant Antoni, 8 per a les tertúlies habituals 
sobre l’afició al col·leccionisme, per a intercanvis i per 
subministrar les novetats filatèliques i numismàtiques 
així com material, àlbums i fulles per a qualsevol mena 
de col·leccionisme, com plaques de cava, punts de llibre, 
sobres de sucre, etc.
Actualment es fa la recollida de pessetes antigues que 
encara el Banc d’España bescanvia per euros.  
Com a mínim un cop l’any realitzem una exposició i 
participem en altres activitats, en fires i trobades d’entitats 
similars a la nostra.
La junta actual esta formada per Joan Gelis, Emili Casas, 
Robert Caixàs i Daniel Navarro.

Cercle Filatèlic, Numismàtic 
i de Col·leccionisme en General d’Olot

Cercle Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme en General d’Olot

Entitats d’Olot:
Cercle Filatèlic, Numismàtic 
i de col·leccionisme en 
general d’Olot


