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_Un recorregut per l’obra de Xavier Carbonell
_10 anys d’Olot.doc
_Una exposició a les fosques a la Sala 15  



11 dimecres
Xerrada a càrrec de Càndid Sempere
SALVADOR ESPRIU. LA 
SOLITUD DEL MUR I EL 
CAMINANT
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h
Organitza: Aules de Difusió Cultural de 
la Garrotxa 

3 dimarts
Xerrada a càrrec de Xavier Planagumà
EL VIATGE DE L’HEROI 
Casal Marià_19.30 h

10 dimarts
Al primer pis
LA FLAUTA MÀGICA 
Teatre Principal d’Olot_9.30 i 11 h

Hora del conte amb Dolors Arqué
EL CONTE POMPÓS DE LA 
PRINCESA MARIADOLORS
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

17 dimarts
Música
MÚSICA PER LA PAU 
Teatre Principal d’Olot_19 h
Organitza: Escola Municipal de Música

Xerrada a càrrec de de Roger Santiago
OBLIGACIONS FISCALS DE 
LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE 
Casal Marià_19 h

4 dimecres 5 dijous
Sopar poètic
SOPAR DE PEDRES
Teatre Principal d’Olot_21 h 

Música_ La Roda
CALVARI
Sala El  Torín_22 h

12 dijous
Música_ La Roda
QC PROJECT
Sala El  Torín_22 h

OLOT.DOC

9 dilluns
Xerrada 
ERADICAR LA POBRESA O 
REPARTIR LA RIQUESA 
Casal Marià_19.30 h
Organitza: Càritas Garrotxa

16 dilluns 18 dimecres
Visita guiada a l’exposició 
CORROC
Can Trincheria_19 h

19 dijous
LAP
CABARET PETRIFICAT
Teatre Principal d’Olot_21 h 

Música_ La Roda
XEVI SF I ELS GALL D’INDIE 
Sala El  Torín_22 h

FESTIVAL EL MINI

23 dilluns

24 dimarts
Al primer pis
LA HISTÒRIA DEL ROCK 
Teatre Principal d’Olot_11 h
Hora del conte amb Sandra Rossi
I AIXÒ QUI HO HA DIT? 
ENRENOUS I HISTÒRIES 
INCREÏBLES PER ORELLES 
CURIOSES
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

25 dimecres
Xerrada a càrrec de Maria Mercè Homs
VINT-I-NOU OLOTINS A LA 
“MEMÒRIA DEL MÓN” DE LA 
UNESCO
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h
Organitza: Aules de Difusió Cultural de 
la Garrotxa 

CLUB DE LECTURA FÀCIL 
Biblioteca M.  Vayreda_19 h 
Organitza: Servei de Català d’Olot-la 
Garrotxa

2 dilluns

26 dijous
CONVERSA AMB NÚRIA 
ESPONELLÀ
Can Trincheria_19 h
Organitza: Servei de Català d’Olot-la 
Garrotxa

Presentació del llibre de Maria Barbal
EN LA PELL DE L’ALTRE
Seu d’Òmnium Garrotxa_19.30 h 
Organitza: Òmnium Garrotxa

Teatre 
FEDRA
Teatre Principal d’Olot_21 h 

Música_La Roda
THE PATILLAS
Sala El  Torín_22 h

30 dilluns 31 dimarts
L’AUTOR DEL MES
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries



21 dissabte
Xerrada
LA INTEGRACIÓ DE 
CATALUNYA A LA COMUNITAT 
INTERNACIONAL
Sala d’actes de l’Hospici_19.30 h
Organitza: Estelada 2014

OFOLK DE PRIMAVERA 

FESTIVAL EL MINI

6 divendres
Els Grans Interrogants de la Ciència
EL PENSAMENT 
COMPUTACIONAL ÉS 
UNA NOVA FORMA 
D’APRENENTATGE
Casal Marià_19 h 

Xerrada d’Ada Castells 
i Anna R. Ximenos 
LA INSEGURETAT I LA 
DEPENDÈNCIA 
Can Trincheria_19 h

13 divendres
Xerrada de Ramon Arnabat
DE LA LLEI DE JURISDICCIONS 
AL PISTOLERISME. LLUITA 
SOCIAL I REACCIÓ 
Orfeó Popular Olotí_19 h
Organitza: PEHOC
Recital de poesia francesa
DANS L’OUBLI DE MON CORPS
Sala El Torín_19.30 h 

OLOT.DOC

7 dissabte
Xerrada
LA DONA I EL TREBALL
Can Trincheria_11 h
Organitza:  Col·lectiu feminista La Dalla

Circ
RUDO
Teatre Principal d’Olot_18 i 20 h

14 dissabte 
Música
CHAMPIAN FULTON QUARTET 
Sala El Torín_22 h

FIRA DE L’EMBOTIT

OLOT.DOC

15 diumenge
Teatre 
VOOOOX!
Teatre Principal d’Olot_17 h

FIRA DE L’EMBOTIT

OLOT.DOC

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

Tarda de ball
QUÈ TAL TRIO
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
Fotografia de portada de Pol Vila

Olot, ciutat adherida a:

El PLAFÓ amb la col·laboració de la: 

Exposicions
Can Trincheria_
“CORROC”
Del 6 al 22 de març

Can Trincheria_
“125 ANYS DE LA POLICIA LOCAL”
Del 27 de març al 5 d’abril

Sala Oberta_
“XAVIER CARBONELL. 
UNA VIDA LLIGADA A L’ART”
Fins al 6 d’abril

Sala Oberta 2_
“XAVIER VIÑOLAS. 
PAISATGE, LLUM I MOVIMENT”
Fins al 6 d’abril

Sala 15_
“IL·LUMINA’M QUE EM VEURÀS 
MILLOR”
Del 6 de març al 6 d’abril

Museu dels Volcans_
“EL HIERRO. 
L’ERUPCIÓ AMAGADA”
Fins al 6 d’abril

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

Can Trincheria, l’Hospici i Òmnium 
Garrotxa_
“TOSSUDAMENT... RELAT DEL 
PROCÉS CATALÀ”
Del 6 al 22 de març

Arxiu Comarcal de la Garrotxa_
“SEQÜÈNCIA GELADA. IMATGES 
D’UN COMIAT. EXPOSICIÓ DE 
DUAITA PRATS”
Del 6 de març al 29 de maig

Els Catòlics_
MOSTRA SOBRE ELS 10 ANYS DE 
L’OLOT.DOC
Del 6 al 15 de març

Galeria Joan Prat_
www.joanprat.com

20 divendres
Els Grans Interrogants de la Ciència
COM ES VA FORMAR I COM 
FUNCIONA LA VIA LÀCTIA? 
Casal Marià_19 h 
Xerrada
COM EDUCAR ELS PRIMERS 
ANYS DE VIDA? 
Can Trincheria_19 h
Organitza: Escola Infantil La Llavor 
Mostra de teatre inclusiu
TRES RELATS DE VIDA 
Els Catòlics_20 h
FESTIVAL EL MINI

22 diumenge
Rialles
SENSE SOLTA
Teatre Principal d’Olot_17 h

Recital 
20 ANYS DELS AMICS DE LES 
LLETRES GARROTXINES
Casal Marià_18 h

FESTIVAL EL MINI

1 diumenge
Rialles 
LA CLARA TENIA UN DRAC
Teatre Principal d’Olot_16.30 i 17.30 h

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 

27 divendres
Xerrada d’Itziar González
PODER, POLÍTICA I 
REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA 
Can Trincheria_19.30 h

Xerrada de Marc Pons
125 ANYS DE LA POLICIA... 
Sala El Torín_19 h
Teatre 
PROCÉS A MARY DUGAN
Orfeó Popular Olotí _22 h
FESTIVAL EL MINI

28 dissabte 
Visita guiada a l’exposició 
XAVIER CARBONELL
Sala Oberta_12 h

Música_Festival El Mini
ADRIÀ PUNTÍ & THE BANG 
BANG BAND
Teatre Principal d’Olot_20 h

Música_Festival El Mini
HOMENATGE A XUCU-PÀ
Sala El Torín_23 h
FESTIVAL EL MINI

29 diumenge
Teatre 
EL BOSC
Els Catòlics _19 h
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Els Grans Interrogants de la Ciència
“El pensament computacional és 
una nova forma d’aprenentatge”, 
a càrrec de Jordi Regalés i Barta
Divendres 6_19 h_Casal Marià
Jordi Regalés, enginyer tècnic industrial elèctric i 
catedràtic de Tecnologia d’educació secundària, parlarà 
en aquesta xerrada sobre el repte educatiu que suposa 
l’actual i canviant gestió de la informació amb les 
noves tecnologies. Intentarà respondre preguntes com 
aquestes: si el coneixement és a la xarxa, com s’ha 
d’orientar el treball a les aules? Com hem de formar 
els joves per a un futur canviant en què moltes de les 
professions que hi haurà encara no existeixen?

Xerrada
La inseguretat i la dependència
Divendres 6_19 h_Can Trincheria
L’escriptora Ada Castells i la psicòloga Anna R. Ximenos 
oferiran aquesta conferència basada en l’argument del 
llibre Pura Sang, de Castells, amb el qual va guanyar el 
premi BBVA Sant Joan 2012. La xerrada se centrarà 
en com perdre la por de ser un mateix. Una activitat 
organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Dona. 
Organitza: Alba. Associació de Dones de la Garrotxa.

Recital de poesia francesa
Dans l’oubli de mon corps
Divendres 13_19.30 h_sala El Torín
Un recital de versos de poetes francesos com Paul 
Verlaine, Jules Supervieille, Anise Koltz, Jacques Prévert, 
Antoine Gellman, Sadia Diawara, Pierre Reverdy, Joë 
Bousquet, Francis Carco, Raymond Queneau, Edmond 
Rostand, Samuel Beckett o Alain Bosquet, a càrrec 
d’estudiants i professors de francès de les EOI de Vic i 
Olot. Una activitat per endinsar-nos en aquest univers 
poètic. L’entrada serà gratuïta.

Xerrada
Obligacions fiscals de les entitats 
sense ànim de lucre
Dimarts 17_19 h_Casal Marià
Xerrada a càrrec de Roger Santiago, director de Gestió 
de Fundacions i Associacions SL, en què s’informarà de 
la nova llei relativa a l’impost de societats que afecta les 
entitats no lucratives des del passat 1 de gener. 
Entrada gratuïta.

Els Grans Interrogants de la Ciència
“Com es va formar i com funciona 
la Via Làctia?”, a càrrec de Santi 
Roca Fàbrega
Divendres 20_19 h_Casal Marià
Se sap que la nostra galàxia i moltes altres es van formar 
per col·lapses de grans núvols de gas i processos de 
fusió. Tenim coneixement general d’aquest procés però 
se’ns escapen alguns detalls. Per descobrir-ho, alguns 
investigadors han recreat galàxies semblants a la Via 
Làctia per intentar completar aquesta informació.  Santi 
Roca i Fàbrega, un astrofísic garrotxí, oferirà aquesta 
conferència.
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Recital de primavera dels Amics 
de les Lletres Garrotxines
Diumenge 22_18 h_Casal Marià
Els Amics de les Lletres Garrotxines celebren 20 anys 
amb un recital. L’acte començarà amb una intervenció 
d’Antoni Garrido, que parlarà de la fundació de l’entitat 
i de la seva trajectòria. Seguidament, diversos rapsodes 
recitaran poemes dels socis i de poetes reconeguts. Hi 
actuaran l’esbart dansaire Marboleny, Núria Mercader 
(veu) i Gina Domènech (teclats).

Conversa amb Núria Esponellà
Dijous 26_19 h_Can Trincheria
El Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, en col·laboració 
amb la Institució de les Lletres Catalanes, organitza 
aquesta trobada amb la filòloga i escriptora gironina 
Núria Esponellà. Esponellà ha escrit poesia, novel·la i 
narracions curtes, a més d’articles a La Vanguardia i El 
Punt Avui. Ha rebut diversos premis literaris, entre els 
quals un Premi Ciutat d’Olot el 1986. Aquesta és una de 
les activitats organitzades que complementen els cursos 
de català d’aquest quadrimestre. 

La Policia Municipal d’Olot 
celebra 125 anys
La Policia d’Olot compleix 125 anys i per celebrar aquest 
aniversari ha organitzat una sèrie d’activitats. El divendres 
27 de març, a les 18 h, a Can Trincheria s’inaugurarà 
una exposició històrica que constarà de fotografies, 
documents i uniformes d’aquests 125 anys de la Policia 
Municipal d’Olot. A les 19 h, a la sala El Torín, l’historiador 
Marc Pons oferirà una xerrada sobre aquests 125 anys 
d’història, i al final de l’acte es farà un repartiment de 
condecoracions. El mateix divendres, a les 22 h, a l’Orfeó 
Popular Olotí, es representarà l’obra teatral Procés a 
Mary Dugan. I el dissabte 28, al Firal, es faran diverses 
activitats lúdiques.  

XERRADES

L’entrada a totes les 
activitats és gratuïta

 “Com educar els primers anys de vida? La clau 
del nostre futur”, a càrrec d’Àuria G. Galceran

Divendres 20_19 h_Can Trincheria
Organitza: Escola Infantil La Llavor

Presentació del llibre En la pell de l’altre, 
de Maria Barbal

Dijous 26_19.30 h_Seu d’Òmnium Garrotxa
Organitza: Òmnium Garrotxa

 La integració de Catalunya a la comunitat 
internacional”, a càrrec de Francina Esteve

Dissabte 21_19.30 h_Sala d’actes de l’Hospici
Organitza: Estelada 2014

 “De la llei de Jurisdiccions al pistolerisme. 
Lluita social i reacció”,  

a càrrec de Ramon Arnabat 
Divendres 13_19 h_Orfeó Popular Olotí

Organitza: PEHOC

“Poder, política i regeneració democràtica”, 
a càrrec d’Itziar González

Divendres 27_19.30 h_Can Trincheria
Organitza: Idesga



Jazz amb Champian Fulton 
quartet 
Dissabte 14_22 h_Sala El Torín
Nova proposta del cicle Jazz Olot amb Champian Fulton, 
una jove vocalista i pianista nord-americana aclamada 
internacionalment i considerada un dels pilars de l’escena 
del jazz de Nova York. L’acompanyaran a l’escenari 
Dimitri Baevskyi (saxo), Ignasi González (contrabaix) i 
Jose Strasser (bateria).  

Al Primer Pis: clàssica i rock
Aquest mes de març, dins l’activitat per a majors de 65 
anys Al Primer Pis, us proposem dues audicions musicals: 
La flauta màgica i La història del rock. En el primer cas, 
es presenta una versió de la famosa òpera de Mozart 
a càrrec de la companyia Atot (dimarts 10, 9.30 i 11 
h). Cris Juanico s’encarregarà de fer un repàs de les 
cançons que han marcat la història de la música rock 
(dimarts 24, 11 h).

L’Escola Municipal de Música 
interpreta Música per la pau 
Dimarts 17_19 h_Teatre Principal d’Olot
Els alumnes dels grups instrumentals i corals dels 
nivells elemental i mitjà de l’Escola Municipal de Música 
interpretaran un repertori de cançons que al llarg de la 
història han difós un missatge de pau. S’interpretaran 
peces de diferents compositors i artistes d’arreu. La 
venda d’entrades per al públic en general, a partir del 
9 de març.

Ofolk de primavera
Dissabte 21
És el primer dia de primavera i els amics d’Ofolk 
l’enceten amb una jornada de tallers de dansa i ball per 
a tothom. Com sempre, han previst un taller de danses 
tradicionals a la tarda, de 16 a 18 h, al local social del 
barri de Sant Miquel (el preu del taller serà de 5 euros i 
de 3 per als socis d’Ofolk). A partir de les 19 h, a la plaça 
Major, començarà el ball obert a tothom.  En aquesta 
ocasió el grup que posarà la música a l’activitat serà 
Semproniana. 
Inscripcions al taller a ofolkolot@gmail.com
Més informació a facebook.com/ofolkolot

La Roda
22 h_Sala El Torín

PREU: 10 euros anticipada, 
12 a taquilla el dia del concert

PREU: 3 euros

6

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

al Teatre i a Can Trincheria

 Dijous 5

CALVARI
Rumba catalana

 Dijous 12

QC PROJECT
Jazz-rock

 Dijous 19

XEVI SF I ELS GALL D’INDIE 
Projecció d’un documental i concert

 Dijous 26

THE PATILLAS
Música festiva

C
ri
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o  PREU: 5 euros
La venda d’entrades per als concerts de La Roda 

començarà una estona abans a la taquilla de la sala.
Organitza: Músics Associats
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El festival de música de petit format El Mini tornarà a 
omplir de música durant dos caps de setmana la ciutat 
d’Olot. Les tres actuacions principals, Adrià Puntí, el 
concert d’homenatge a Xucu-Pà i el nord-americà Clem 
Snide, aniran acompanyades de propostes peculiars, com 
els concerts d’estar per casa (que es faran en cases 
particulars), un pícnic musical i activitats per a tota la 
família, entre d’altres. 

El Mini vol ser el festival de música de referència dels 
mesos d’hivern a Catalunya, un moment en què hi ha 
un buit d’aquest tipus de programacions, i ho fa amb 
una singularitat: la de programar concerts en solitari de 
músics integrants de grups de renom. 

A la graella presentem tota la programació del festival. 
Trobareu més informació i podreu comprar entrades al 
web www.elmini.net. El festival ha creat un abonament 
de 21 euros, que inclou tots els concerts excepte el 
d’Adrià Puntí. 

EL MINI Dijous 19
Xebi Sabats i Els Galls 
d’Indie
22 h_Sala El Torín
PREU: 5 euros

Divendres 20
Joan Colomo, El Petit 
de Cal Eril, Esperit! i 
Pau Vallvé
22 h_Orfeó Popular Olotí
PREU: 8 i 10 euros

Dissabte 21 
Concerts d’estar per 
casa
Amb Xevi Pigem, 
Eduard Canimas, El 
Sobrino del Diablo, 
David Soler, Clepsidera 
(Lied Recital) i Qu4rt 
Pr1mera
De 18 a 22 h_espais a 
concretar

Clem Snide
23 h_Orfeó Popular Olotí
PREU: 8 i 10 euros

Diumenge 22
Pícnic Musical amb 
Barbara Hostenberghe
Música de 12 a 17 h_espai 
a concretar
Gratuït

Divendres 27
Joana Serrat i Judit 
Nedderman
22 h_Els Catòlics
PREU: 6 i 8 euros

Dissabte 28
Orelles de xocolata 
17 h_Plaça Major
Gratuït

Radar
18 h_Plaça del Teatre
Gratuït

Anchord
18 h_Bruixes i Maduixes
Gratuït

Adrià Puntí & The 
Bang Bang Band
20 h_Teatre Principal 
d’Olot
PREU: 18 i 20 euros

Concert d’homentage 
a Xucu-Pà
23 h_Sala El Torín
PREU: 5 i 7 euros
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Del 12 al 15 de març se celebrarà la desena edició de 
la Mostra Internacional de Documentals Olot.doc. S’hi 
projectaran 21 treballs, provinents d’arreu del món i de 
temàtiques ben diverses: corrupció, guerres, violència de 
gènere, marginació, arquitectura i urbanisme, medicina 
o música, entre d’altres. Els documentals s’han escollit 
d’entre els 457 que ha rebut l’organització (un 61% més 
que en la passada edició). Les projeccions es faran als 
Cinemes Olot i als Catòlics i s’agrupen en les seccions: 
Local.doc (obres de temàtica o d’autors locals), Aula.doc
(sessions per a estudiants, en què participaran 400 
alumnes de centres escolars de la Garrotxa) i la 
programació general. A més de les projeccions, la mostra 
es completarà amb la Fira del Cinema, el sopar de cine i 
l’exposició de fotoperiodisme “Tossudament... Relat del 
procés català”, que s’ubicarà a Can Trincheria, a l’Hospici 
i a la seu d’Òmnium Garrotxa del 6 al 22 de març.

Coincidint amb el desè aniversari de la mostra, s’han 
preparat una sèrie d’activitats complementàries. 

El divendres 13 de març, a les 20.30 h, a la plaça de la Pia 
Almoina, els Pim Pam Pum Foc! faran una acció de petit 
format prèvia a la inauguració oficial, que serà a les 21 h,
als Catòlics. D’altra banda, durant tot el dissabte 14, 
s’instal·larà una carpa al Firal, amb entrada gratuïta, on 
es projectarà en sessió contínua. També pel dissabte al 
vespre, a les 22.30 h, als Catòlics, hi ha prevista una sessió 
sorpresa. Una exposició interactiva als Catòlics de Lola 
Solanilla i una instal·lació al hall dels Cines Olot, obra 
d’Ambient Zero, repassaran el que han estat aquests 10 
anys d’Olot.doc. 

En l’àmbit local, es projectaran els treballs Submergit o 
volant, de David Gimbernat, Josep Sarquella i Xebi SF; Luis 
Herrera, una vida de lluita... per les persones, dirigit i realitzat 
per Marc Planagumà, i 700 anys anant a fira. Història de la 
Fira de Sant Lluc d’Olot, realitzat per Zeba Produccions 
sota la direcció d’Eduard Miguel. 

Tota la informació de la mostra a www.olotdoc.com

10 anys de mostra Olot.doc

DIJOUS 12          DIVENDRES 13 DISSABTE 14 DIUMENGE 15

Aula.doc

Aula.doc

11.30 Els Catòlics
SUBMERGIT O VOLANT

12.30 Els Catòlics 
LUIS HERRERA, UNA VIDA DE 
LLUITA… PER LES PERSONES

16.30  Els Catòlics
LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES

17.30 Cines Olot 
700 ANYS ANANT A FIRA.HISTÒRIA 
DE LA FIRA DE ST. LLUC D’OLOT

18.00 Els Catòlics
¿ ABANDONADO?

19.00 Cines Olot 
LA SAL DE LA TIERRA

20.00 Els Catòlics 
GLANCE UP         

16.15 Els Catòlics 
EL GRAN SIMULADOR 

16.45 Cines Olot 
50 AÑOS DE  VERGÜENZA

18.00 Els Catòlics
DE COMETAS Y FRONTERAS

19.00 Cines Olot 
SACRO GRA 

20.00 Els Catòlics
ONE MINUTE FOR CONDUCTORS
         

21.00 Cines Olot 
CIUTAT MORTA
         

20.30 Plaça Pia Almoina 
CONCENTRACIÓ 
         

21.00 Els Catòlics 
INAUGURACIÓ 
GOOD NIGHT SARAJEVO
         

22.00 Cines Olot 
SESSIÓ CURTS DOCS
         

23.00 Els Catòlics 
CONVIT

21.30 Els Catòlics 
SOPAR
         

22.30 Els Catòlics
SESSIÓ SORPRESA ANIVERSARI
         

PREUS
Sessions general: 4,50 euros
Sessions Local.doc: 3,50 euros
Amb el Carnet Jove, el del Club TRESC 
i el de Cooltura Jove Olot: 3 euros
Abonament de la mostra: 20 euros

El dia 6 de març, a les 22 h, 
als Cinemes Olot, es farà una 
presentació pública de tota la 
programació. Seguidament, dins 
la programació de Cineclub es 
projectarà Sobre la marxa, de Jordi 
Morató.
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Tres propostes de pedres i cors
La companyia Escarlata Circus ens ofereix aquest mes 
una triple proposta artística basada en pedres, cors 
i emocions: un sopar de pedres, un Cabaret petrificat i 
l’exposició “Corroc”. 

Sopar de pedres
Dijous 5_21 h_Teatre Principal d’Olot
El sopar de pedres és un convit a l’absurd i al món dels 
gustos, les olors, les sensacions i els sons. Vol ser un gaudi 
per als sentits i fer partícips els comensals apel·lant a 
les emocions. L’àpat, a càrrec de la gastrònoma Mariona 
Quadrada, es combinarà amb el circ d’Escarlata Circus i 
la poesia de Josep Pedrals.  

LAP
Cabaret petrificat
Dijous 19_21 h_Teatre Principal d’Olot
Jordi Aspa és el protagonista d’aquest espectacle: un 
home que fuig de tot allò que el desanima per iniciar 
un nou camí cap a la llibertat. Cabaret petrificat està ple 
de contrastos: la vida i la mort, els riures i els plors, la 
calor i el fred... Un espectacle que suggereix i deixa que 
l’espectador interpreti.

Exposició
“Corroc”
Del 6 al 22 de març_Can Trincheria
La mostra proposa un viatge a través de l’espai i el 
temps i vol suggerir una altra visió del món. 
El dimecres 18, a les 19 h, la companyia Escarlata Circus 
hi oferirà una visita guiada. 
Entrada gratuïta a l’exposició i a la visita. 

PREU: 9 euros 
Cabaret + sopar: 25 euros

Documentals de la secció 
general de l’Olot.doc
Ciutat morta, de Xavier Artigas i Xapo 
Ortega

Good night Sarajevo, d’Edu Marín i Olivier 
Algora
Sessió de curts (selecció de sis curts 
documentals d’entre el centenar de treballs 
rebuts)
La guerra contra las mujeres, d’Hernán Zin
¿Abandonado?, de Geppe Monros

Glance up, d’Enric Ribes i Oriol Martínez 
La sal de la tierra, de Wim Wenders
El gran simulador, de Néstor Frenkel
50 años de vergüenza, de Javier Almela

De cometas y fronteras, de Yolanda Pividal
Sacro gra, de Gianfranco Rosi
One minute for conductors, d’Angel 
Esteban i Elena Goatelli

PREU: 20 euros

9



arts 
escèniques_

PREU: 12 euros, 8 per als menors 
de 12 anys, 3 si tens la gorra MiniLAP

PREU: de 6 a 22 euros

Circ
Rudo, de Manolo Alcántara
Dissabte 7_18* i 20 h_Teatre Principal d’Olot
Un home crea torres amb caixes de fusta que combinen 
la rudesa del material amb la fragilitat de l’estructura, 
mentre el protagonista s’hi mou fent equilibris. Un 
espectacle de circ i música en directe íntim i molt bonic. 
*La sessió de les 18 h és Minilap

Teatre
Fedra
Dijous 26_21 h_Teatre Principal d’Olot
Un gran text de Jean Racine dirigit per Sergi Belbel 
per celebrar el Dia Internacional del Teatre. Amb 
Emma Vilarassau, Mercè Sampietro, Lluís Soler i Jordi 
Banacolocha. Segons el director, Fedra és “un retrat 
profund, apassionat i commovedor del desig i de la 
sexualitat femenins”.

Mostra de Teatre Inclusiu
Divendres 20_19 h_Els Catòlics
Una mostra de teatre per apropar a la ciutadania 
temàtiques que incideixen en la cohesió social, com els 
drets a la llibertat sense distinció de sexe, color, ètnia o 
idioma, a la lliure circulació i residència, a l’alimentació o 
a l’habitatge, entre d’altres. 
El dia 20 de març podrem veure l’obra Tres relats de vida: 
la història de tres dones immigrades per fer visible la 
seva lluita personal i per la comunitat. La Salima, una 
dona del Marroc que va arribar a Salt quan era una 
nena i que col·labora amb diverses entitats locals per 
promoure la integració; la Gabriela, una dona xilena que 
va ser detinguda i torturada pel règim de Pinochet i 
que va arribar a Girona després d’exiliar-se al Brasil, i la 
Júlia, una dona senegalesa que ja al seu país va entrar en 
política i que, un cop a Catalunya, ha seguit lluitant pels 
drets de la dona. 
Hi haurà una segona edició de la Mostra de Teatre 
Inclusiu a Olot el mes de maig, quan es podrà veure 
l’obra Remenant els Boscos de Nit, que servirà de cloenda 
del Voluntariat per la Llengua a la Garrotxa.
Aquestes activitats les organitza el Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa en el marc del pla per a la inclusió i 
la cohesió social. Aquesta és una proposta de tres entitats 
que formen part de la Coordinadora d’ONG Solidàries 
de Girona: el Grup de Gènere i Interculturalitat, 
l’Associació GRAMC (Grup de Recerca i Actuació amb 
Minories Culturals i Treballadors Estrangers) i Llagostera 
Solidària.

Més informació a teatreinclusiu.wordpress.com
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Venda d’entrades anticipades per a Rudo i 
Fedra a www.olotcultura.cat, 

al Teatre i a Can Trincheria



Exposicions sobre Xavier Viñolas 
i Xavier Carbonell a l’Hospici
Fins al 6 d’abril
La Sala Oberta i la Sala Oberta 2 del Museu de la 
Garrotxa acullen, respectivament, les exposicions sobre 
Xavier Carbonell i Xavier Viñolas. 
La mostra dedicada a Viñolas, organitzada coincidint amb 
el centenari del seu naixement, és una antologia a través 
de la qual es posen de manifest les diferents etapes de 
l’artista. Pel que fa a la temàtica, predomina el paisatge 
de la Garrotxa i hi podem veure Olot i la rodalia des de 
diferents punts de vista. 
L’exposició sobre Xavier Carbonell presenta un 
recorregut per la seva obra a través dels principals temes 
que ha representat: paisatges, arquitectura urbana, figura 
femenina i bodegons. Per als interessats a conèixer més 
a fons l’obra d’aquest artista, s’ha organitzat una visita 
guiada el dissabte 28 de març, a les 12 h. 
 

“Il·lumina’m que em veuràs 
millor”
Del 6 de març al 6 d’abril_Sala 15
Els alumnes de l’aula d’il·lustració i còmic de l’Escola 
Municipal d’Expressió presenten una exposició a les 
fosques. El visitant haurà de portar el seu propi sistema 
d’il·luminació pròpia per poder veure les obres. És una 
mostra de treballs la temàtica dels quals se centra en 
la por, però des d’un punt de vista divertit. Una altra 
característica de l’exposició és que molts dels treballs 
que s’hi mostren surten del que estrictament és la làmina 
de paper. 
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 “El Hierro. L’erupció amagada”
Museu dels Volcans_Fins al 6 d’abril

 “Gegants d’Olot. 125 anys”
Museu dels Sants_Fins al 6 d’abril

 “125 anys de la policia local”
Can Trincheria_Del 27 de març al 5 d’abril

 “Corroc”
Can Trincheria (1r pis)_Del 6 al 22 de març

 “Tossudament... 
Relat del procés català”

Can Trincheria, l’Hospici i Òmnium Garrotxa
Del 6 al 22 de març

 Mostra sobre els 10 anys 
de l’Olot.doc

Els Catòlics_ Del 6 al 15 de març

L’entrada a totes les exposicions 
i a les visites guiades és gratuïta



Rialles
La Clara tenia un drac,
de la companyia Contes Savis
Diumenge 1_16.30 i 17.30 h_Teatre Principal
Un espectacle d’ombres i cançons amb música en directe 
que explica la història de la Clara i el seu drac, un petit 
animaló que, de sobte, es torna gros i monstruós. Un 
conte a través del qual es treballen les emocions. 
Organitza: Rialles Olot

Rialles
Sense solta, de Teatre Mòbil
Diumenge 22_17 h_Teatre Principal d’Olot
Un escenari, tres comediants i un ventall de sorpreses 
que aniran apareixent al llarg d’un espectacle divertit i 
amb un surrealisme deliciós que us deixarà bocabadats! 
Un món on tot és possible! 
Millor Espectacle a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil 
d’Igualada 2013. Organitza: Rialles Olot

Concert
Voooox!
Diumenge 15_17 h_Teatre Principal d’Olot
Un concert familiar amb quatre veus femenines que 
acompanyaran els més petits en un recorregut de sons 
que repassa l’ús del cant en diferents cultures. Música 
sagrada, tradicional, clàssica, moderna i popular infantil, 
provinent d’arreu del món. 
A més del concert, el dia abans es farà un taller musical 
per a pares i nens (entrades esgotades).

Prínceps i princeses
Els prínceps i les princeses són el tema del mes de març 
a la sala infantil de la Biblioteca Marià Vayreda i hi haurà 
dues hores del conte en relació amb aquest tema. La 
primera serà el dimarts 10, a les 18 h, i Dolors Arqué hi 
explicarà El conte pompós de la princesa Mariadolors. En 
la segona, a càrrec de Sandra Rossi, s’explicarà el conte 
I això qui ho ha dit? Enrenous i històries increïbles per orelles 
curioses, el dimarts 24, també a les 18 h.

per a tota 
la família_

PREU: 7 euros (6 euros els socis de Rialles)

PREU: 6 euros
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PREU: 7 euros (6 euros els socis de Rialles)

Venda anticipada per als espectacles de 
Rialles i Voooox! al Teatre, a Can Trincheria i 

a olotcultura.cat
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Tota la informació de la Biblioteca a 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot

biblioteca_

Novetats

_BARRIL, Joan 
La dona immòbil

_CABRÉ, Jaume
Les incerteses: sobre la 
creació del món

_CALLES VALES, José  
Cabaret Biarritz

_CARRANZA, Andreu 
El poeta del poble

_PACKER, George 
El desmoronamiento: 
treinta años de declive...

_PADURA, Leonardo 
Aquello estaba deseando 
ocurrir

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. 

“Totes les famílies felices s’assemblen. Cada 
família dissortada ho és a la seva manera. 
A la casa dels Oblonski tot anava de 
capgirell. La muller, assabentada que el 
marit estava en relacions amb la institutriu 
francesa que havien tingut, li havia declarat 
que no podia viure amb ell sota un mateix 
sostre. Aquesta situació, que ja feia tres 
dies que durava, esdevenia dolorosament 
feixuga no solament a marit i muller, sinó a 
tots els membres de la família i a la gent de 
la casa. Tots ells experimentaven la sensació 
que llur vida comuna no tenia cap sentit i 
que estaven menys lligats entre ells que les 
persones que es troben accidentalment en 
un hostal qualsevol. La muller no sortia dels 
seus apartaments; al marit, ja feia tres dies 
que no se’l veia; els nens corrien per tota 
la casa com si s’haguessin perdut; l’anglesa 
s’havia barallat amb la majordoma i havia 
escrit una carta a una amiga demanant-li 
que li cerqués un altre lloc; el cuiner ja era 
fora des del dia abans a l’hora de dinar; la 
cuinera negra i el cotxer havien demanat 
el compte.”

L’autor del mes: Gabriel Planella i 
Domènech a càrrec de Joan Mercader

Dimarts 31_20.30 h
Activitat gratuïta

Fes-te amic del Facebook 
de la Biblioteca

Contes a la Biblioteca
Dimarts 10 i 24_18 h

Activitat gratuïta 

Club de lectura fàcil
Dimecres 25_19 h

Activitat gratuïta 



a l’abril_

Després de l’èxit de la passada i primera edició del MOT, 
que es va dedicar a la literatura fantàstica, aquest festival, 
que transcorre a cavall entre Olot i Girona, fa aquest 
2015 un pas endavant i, sense perdre la qualitat, creix 
en volum de propostes amb una intensa programació 
formada per més de trenta activitats i amb la participació 
d’una quarantena de ponents. 

Aquest any, comissariat per la filòloga Margarida 
Casacuberta, el MOT estarà dedicat a la literatura i les 
ciutats. 

El festival començarà a Olot el dijous 9 d’abril amb 
activitats que s’allargaran fins al dissabte 11 i que tindran 
com a seu principal la sala La Carbonera del Teatre 
Principal d’Olot.  A partir del dimarts 14, el MOT es 
traslladarà a la Biblioteca Carles Rahola de Girona fins al 
diumenge 19 d’abril.

El format del festival varia una mica respecte de l’any passat 

i aglutina diverses conferències en una mateixa jornada. 

A Olot hi podrem escoltar xerrades dedicades a les 
ciutats de Londres, París, Lisboa, Barcelona, Medellín i 
Mèxic DF, que aniran a càrrec d’escriptors de primer 
ordre i experts en literatura. 

A banda de les xerrades, el Teatre Principal d’Olot ha 
programat un LAP en relació amb el festival: La maquina 
de la soledad, d’Oligor i Microscopía Teatro. També es 
podran veure dues exposicions i els més petits tindran el 
seu espai al MOT amb una proposta per a tota la família 
el dissabte 11 d’abril al matí, a la plaça del Teatre. 

A partir de l’11 de març es podran consultar tots 
els detalls de la programació al web del festival: 
www.festivalmot.cat. També s’editaran uns 
programes específics del festival que es repartiran 
pels equipaments culturals de la ciutat i pels 
establiments del centre de la ciutat.
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MOT
Londres, París, Lisboa, Barcelona, Medellín i Mèxic DF, 
les ciutats del MOT 2015 a Olot
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“El tresor més ben guardat. La col·lecció dels Museus d’Olot”
Del 18 d’abril al 23 d’agost de 2015
Un projecte, dues exposicions, tres-cents cinquanta objectes exposats al Museu de la Garrotxa i al Museu dels Sants. 
Una col·lecció conservada per a totes les generacions d’olotins.   

Sismògraf. El festival que detecta el moviment
Del 24 al 26 d’abril
Durant tres dies Olot trontollarà amb el ritme de desenes de ballarins. Propostes al Teatre, al carrer, a les places, al Parc Nou... 
Una gran festa de la dansa!
Tota la programació a www.sismografolot.cat Venda d’entrades per als espectacles de pagament a partir del 24 de març

Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien
Dissabte 11 d’abril, 20 h, sala El Torín
Presentació del disc Un pas i neu i un pas. Un concert molt visual amb una posada en escena que va més enllà de 
la música. I al final... degustació de vins del Penedès.  
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_plafó_

FANS és una associació sense ànim de lucre que va néixer 
gràcies al festival Tots Som POP, que es va celebrar a la 
plaça Major d’Olot durant les Festes del Tura de 1999. A 
conseqüència de l’èxit i del destacat nombre d’assistents 
a l’esmentat concert, es va considerar que es podia 
agrupar en una associació la gent interessada en la música 
dels anys seixanta.
La sigla FANS vol dir “fent amics nostàlgics dels seixanta”. 
D’alguna manera, mig en broma mig seriosament, es va 
trobar una explicació a una paraula que va fer furor als 
anys seixanta, ja que de nostàlgics no en tenim res, i tots 
plegats som una colla de romàntics que, amb l’excusa de 
la música de la nostra joventut, organitzem tota mena 
d’activitats per passar una bona estona entre amics.  
D’aquesta manera, hem organitzat tota mena d’actes amb 
una programació anual molt consolidada. Comencem la 
temporada a Eivissa amb el Flower Power, a Sant Antoni, 
amb els companys de l’associació Retro. Participem en el 
Carnaval d’Olot amb el FANS-tàstic sopar. Tot seguit, Escala 
en Hi-Fi, la festa del playback, amb bon humor. El Guateque 
de la Ràdio, a Sant Joan les Fons, i la Festa dels Anys 
Seixanta, a Sant Feliu de Pallerols, són les col·laboracions 
que fem en aquests dos municipis organitzant concerts 
amb músics i conjunts originals d’aquella època. 
Una de les festes més importants varen ser les Gales 
de FANS, en què cada any homenatjàvem un grup 

emblemàtic. D’aquesta manera han passat per la gala: Los 
Sirex, Los Mustang, Fórmula V, Los Diablos, Luis Aguilé, 
Micky, etc. Però el concert mes entranyable va ser el de 
la celebració del desè aniversari amb el Dúo Dinámico, a 
la plaça de braus. 
Fa quinze anys que col·laborem amb la comissió de les 
Festes del Tura organitzant un concert amb musica dels 
60; organitzem diversos viatges l’any i concerts solidaris.   
L’any passat vam complir un dels objectius que ens havíem 
proposat des del començament de la nostra associació: 
deixar constància del que varen ser els anys 60 a la nostra 
ciutat. I amb l’ajut de l’Institut de Cultura d’Olot hem 
editat el DVD Aquells meravellosos anys seixanta a Olot. 
Aquest 2015 prendrem part de la celebració de Barcelona 
Beatles Week per commemorar els 50 anys de l’actuació 
dels Beatles a Barcelona i, per segon any consecutiu, 
serem a l’Screamin Festival, de Calella.
Jordi Sellas, president de l’entitat, destacava: “La nostra 
associació som gairebé uns 300 socis i estem oberts 
a tothom qui tingui ganes de passar-ho bé i li agradi la 
nostra música. Tenim una programació molt atapeïda, 
sempre amb molta participació, i estem contents de tots 
aquests anys de FANS, perquè hem aconseguit els nostres 
objectius i, el que és millor, hem fet feliç molta gent, i per 
a nosaltres això és el més important.”  

FANS 

FANS 

Entitats d’Olot:
FANS 


