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_Un mes de llibres i dansa
_El valor del patrimoni, a reflexió als Museus d’Olot
_La música de la faràndula olotina, 
com mai l’has escoltada!  



15 dimecres

7 dimarts

14 dimarts

21 dimarts
Activitat infantil
MARATÓ DE CONTES
Biblioteca Marià Vayreda_9.30 h

Presentació del llibre
QUÈ VOL DIR SER MESTRE? 
Escola Pia_18.30 h

Recital
ELS DIETARIS DE LES 
BIBLIOTECÀRIES 
DEL 1920 AL 2015
Biblioteca Marià Vayreda_19 h 

Recital
VICTUS, DEL MAL QUE VAN FER 
AQUELLS SOLDATS
Biblioteca Marià Vayreda_21 h

8 dimecres 9 dijous
Presentació de llibre de Xavier 
Cortadellas i Judit Pujadó
ELS JOCS RETROBATS
Espai L’Ideal_18 h 

Teatre
LA MÁQUINA DE LA SOLEDAD
Teatre Principal d’Olot_21 h

FESTIVAL MOT
(Més informació a la pàgina 7)

16 dijous
Hora del conte amb Dolors Arqué
AARRIII!
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

XERRADA DE QUIM TORRA
Seu d’Òmnium Garrotxa_19.30 h 
Organitza: Òmnium Garrotxa

13 dilluns

20 dilluns
Xerrada de Toni Soler
100 ANYS DE LA 
MANCOMUNITAT
Biblioteca Marià Vayreda_19.30 h

22 dimecres
Activitat infantil
SIGUI MENTIDA O SIGUI VERITAT
Biblioteca Marià Vayreda_9.30 h

Dansa amb Esther Aumatell
BALLA’M UN LLIBRE 
(DRÀCULA, DE BRAM STOKER)
Biblioteca Marià Vayreda_19 h

23 dijous
Dictat i recital 
GRAN DICTAT POPULAR 
I LECTURA DE CANÇONS 
D’OVIDI MONTLLOR
Plaça del Teatre_18 h 

Espectacle infantil
ARRIBEN ELS GOBLINS! 
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

Recital de poesia a càrrec 
d’alumnes de l’lnstitut Montsacopa
ABECEDARI POÈTIC: LA E
Sala El Torín_20 h 

Revetlla de Sant Jordi
DEL COR A LES MANS:  
OVIDI MONTLLOR
Biblioteca Marià Vayreda_21.30 h

SANT JORDI

27 dilluns

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

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

6 dilluns

30 dijous
Hora del conte amb Núria Clemares
CONTES DE DRACS 
ENCANTATS
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

1 dimecres 2 dijous
Música_La Roda
HORA DE JOGLAR
Sala El  Torín_22 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 



25 dissabte

FESTIVAL DE DANSA
SISMÒGRAF

10 divendres
Xerrada de Care Santos
LITERATURA I HISTÒRIA. [...] LA 
NOVEL·LA HISTÒRICA
Orfeó Popular Olotí_19 h

Teatre
LA MÁQUINA DE LA 
SOLEDAD
Teatre Principal d’Olot_21 h

Cinema
MAP TO THE STARS
Cines Olot_22 h

FESTIVAL MOT
(Més informació a la pàgina 7)

17 divendres
Els Grans Interrogants de la Ciència
SÓN NECESSÀRIES 
LES VACUNES?
Casal Marià_19 h 
Presentació del llibre
700 ANYS DE LA FIRA 
DE SANT LLUC 
Ajuntament d’Olot_19.30 h
Dansa
TOTS DANSEN
Teatre Principal d’Olot_21 h
Cinema
AGUAS TRANQUILAS
Cines Olot_22 h

11 dissabte
Conte i tallers
AVIS
Plaça del Teatre_11 h 
Teatre
LA MÁQUINA DE LA SOLEDAD
Teatre Principal d’Olot_18 i 21 h 
Xerrada a càrrec d’Antonio Baños
LA REBEL·LIÓ CATALANA
Sala d’actes de l’IMPO_19.30 h
Música
ANNA ROIG
Sala El Torín_20 h
FESTIVAL MOT
(Més informació a la pàgina 7)

18 dissabte 
Inuguració de les exposicions
EL TRESOR MÉS BEN GUARDAT
Sala Oberta_11 h
Museu dels Sants_12 h

Inuguració de l’exposició
EL MÓN DE LES PAPALLONES
Museu dels Volcans_18 h

Presentació del llibre de Sílvia Vilacoba
SEMPRE JUNTS
FonsdArt Galeria_19.30 h

Música
THE GOURMETS VOCAL QUARTET
Hospici_20 h

SISMOFFGRAF 

19 diumenge
Presentació del llibre 
de Glòria Colomer
JULIETA, LA VIDA EN BICICLETA
FonsdArt Galeria_12 h

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

Rialles
LES PRINCESES 
TAMBÉ ES TIREN PETS
Teatre Principal d’Olot_17 h

Tarda de ball
MÚSICA3
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
Can Trincheria_
“125 ANYS DE LA POLICIA LOCAL”
Fins al 5 d’abril

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

“LA CAMBRA DE LES MERAVELLES”
Del 18 d’abril al 23 d’agost

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

“MINIMERAVELLES”
Del 18 d’abril al 23 d’agost

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

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

“EL MÓN DE LES PAPALLONES”
Del 18 d’abril al 31 de maig

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

“CADÀVER EXQUISIT. 
EL COS TRUNCAT”
Del 18 d’abril al 23 d’agost

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

Galeria Joan Prat_
“FREAK 1”, DE XAVIER SOLÀ
Fins al 10 de maig

Els Catòlics_
“ENRIC COLLDECARRERA I 
ESTEVE ESPELT”
Fins al 19 d’abril

Galeria Joan Prat_
www.joanprat.com

24 divendres
Cinema
LEVIATÁN
Cines Olot_22 h

FESTIVAL DE DANSA
SISMÒGRAF

26 diumenge

FESTIVAL DE DANSA
SISMÒGRAF

5 diumenge3 divendres 4 dissabte
Inauguració 
MONÒLIT DEDICAT A LA 
MEMÒRIA DE CÀNDIDA PÉREZ
Plaça del Teatre_17.30 h

Dansa tradicional 
BALL DEL XAI BE
Plaça Major_19.30 h

1 de maig
Música
REMINISCÈNCIES DE LA 
FARÀNDULA OLOTINA
Teatre Principal d’Olot_
17.30 i 21.30 h



actualitat 
i altres_
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Taller de gospel obert a tothom
Gospel Cor Garrotxa organitza un taller que impartirà 
el reconegut Moisès Sala. Es farà el dissabte 16 de maig, 
durant tot el dia, al Casal Marià. Al final de la jornada, tots 
els participants oferiran un petit concert obert al públic 
amb tot el que hauran après. L’activitat està pensada per 
a tothom que tingui ganes de cantar i passar-ho bé sense 
necessitat de saber de música. Preu: 18 euros. Inscripcions 
a gospelcorgarrotxa@gmail.com.

PRESENTACIONS DE LLIBRES
700 anys de la Fira de Sant Lluc
Divendres 17_19.30 h_Ajuntament d’Olot
Acte de presentació del llibre 
encarregat amb motiu dels 700 
anys de la Fira de Sant Lluc, 
escrit pel periodista Jordi Casas. 
No és una història de la fira 
sinó un recorregut cronològic 
pels dubtes sobre el model que 
hi ha hagut al llarg del temps. En 
farà la presentació el periodista 
Manel Cuyàs.

Sempre junts, de Sílvia Vilacoba
Dissabte 18 d’abril_19.30 h_FonsdArt Galeria
L’escriptora olotina Sílvia 
Vilacoba presenta la seva darrera 
novel·la, Sempre junts, continuació 
de l’anterior, Vine amb mi. 
Segueix la intensa relació dels 
protagonistes, l’Andreu i la Núria, 
i s’hi incorporen en Martí (germà 
de l’Andreu) i la Sofia, un mestre 
de poble i una farmacèutica que 
ha deixat Barcelona per instal·lar-
se a Roses.

Inauguració d’un monòlit 
dedicat a Càndida Pérez
Dissabte 4_17.30 h_Plaça del Teatre
L’Ajuntament d’Olot i la Plataforma per la Reivindicació 
de la Personalitat de la Compositora Càndida Pérez 
homenatgen aquesta compositora i cantant olotina amb 
un monòlit dedicat a la seva figura per tal de recordar la 
seva valuosa contribució a la música de principis del segle 
XX. L’acte d’inauguració s’acompanyarà d’un concert a 
càrrec de Rocío Romero Grau i d’Elisa Planagumà, en què 
interpretaran un petit repertori de temes de Càndida 
Pérez, alguns dels quals inèdits.

Julieta, la vida en bicicleta, 
de Glòria Colomer i Rodà
Diumenge 19 d’abril_12 h_FonsdArt Galeria
Sílvia Vilacoba i Manel Fortis 
presentaran aquest llibre 
il·lustrat de Glòria Colomer, 
el segon treball que l’autora 
publica, després de Julieta, la meva 
flor. Julieta va ser creada com 
un sentiment per la necessitat 
d’expressar alegria, tristesa, 
solitud, enyorança, emoció...

Què vol dir ser mestre avui?
Dimarts 21 d’abril_18.30 h_Escola Pia
El llibre, realitzat per diversos 
autors, presenta unes reflexions 
al voltant del compromís ètic del 
professorat amb l’objectiu de 
fomentar l’anàlisi i el debat sobre 
els reptes dels mestres d’avui en 
dia. La presentació anirà a càrrec 
de Rosa Gibert del Grup de 
Mestres del Ripollès.
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XERRADES
Els Grans Interrogants de la Ciència
“Són necessàries les vacunes?”
Divendres 17_19 h_Casal Marià
El metge especialista en immunologia i medicina 
preventiva i salut pública, Luís Carlos Urbiztondo 
Perdices, oferirà aquesta xerrada, en la qual argumentarà 
la importància de les vacunes. Segons Urbiztondo, 
les vacunes i la potabilització de l’aigua han estat les 
mesures que més han contribuït a millorar la salut i a 
reduir la mortalitat. Afirma també que, a part de tenir 
un efecte individual, les vacunes representen un benefici 
global per a tota la població.

Gran dictat popular i lectura de 
cançons d’Ovidi Montllor
Dijous 23_18 h_Plaça del Teatre
Per celebrar Sant Jordi, el Servei de Català convida a 
tothom a participar en el Gran dictat popular. L’escriptor 
Josep Torrent llegirà un conte breu que ha escrit en el 
qual faltaran paraules. La història es llegirà dues vegades i 
cada participant haurà de completar el conte.
Hi ha tres categories: de 10 a 14 anys, de 15 a 18 i majors 
de 18. Cada categoria té premis importants, en funció del 
nombre d’encerts.
A continuació es farà una lectura de cançons d’Ovidi 
Montllor en record dels 20 anys de la mort d’aquest 
cantautor, amb el títol A tota veu i en col·laboració amb 
Òmnium Cultural Garrotxa. Les cançons les llegiran 
parelles formades per una persona que estudia al Servei 
de Català  i una altra persona d’Olot triada per Òmnium. 
Al final de la lectura s’escoltarà una de les cançons 
llegides i es donaran els premis del Gran dictat popular.

Totes les activitats
 són gratuïtes

 “La rebel·lió catalana”, 
a càrrec d’Antonio Baños

Dissabte 11_19.30 h_Sala d’actes de l’IMPO
Organitza: Estelada 2014

 “Literatura i història. Les fonts del 
coneixement i la recreació. La novel·la 

històrica”, a càrrec de Care Santos
Divendres 10_19 h_Orfeó Popular Olotí

Organitza: PEHOC

 Xerrada de Quim Torra, 
vicepresident d’Òmnium

Dijous 16 _19.30 h_Seu d’Òmnium Garrotxa
Organitza: Òmnium Garrotxa

Presentació del llibre Els jocs retrobats, 
de Xavier Cortadellas i Judit Pujadó, 

sobre jocs tradicionals catalans
Dijous 9_18 h_Espai L’Ideal

Organitzen: Servei de Català i les àrees d’Educació, 
Joventut i Esports de l’Ajuntament d’Olot
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 Hora del conte
 Aarriii!, amb Dolors Arqué

Dijous 16_18 h_Biblioteca Marià Vayreda

 Hora del conte
 Contes de Dracs encantats, 

amb Núria Clemares
Dijous 30_18 h_Biblioteca Marià Vayreda

 Exposició
 “Minimeravelles”

A partir del 18 d’abril. Sala Oberta 2
Més informació a la pàgina 11

La música de la faràndula 
com mai l’has escoltada

Divendres 1 de maig_17.30 h_Teatre Principal d’Olot
Més informació a la pàgina 13

El ball del Xai Be
Dissabte 4 d’abril_19.30 h_Plaça Major
L’Esbart Olot tornarà a ballar aquesta tradicional dansa 
olotina que van recuperar ara fa uns anys i que és 
reconeguda com una de les quatre danses més antigues 
de Catalunya. Com cada any, l’activitat es completarà 
amb una cercavila (18.15 h) amb els bastoners i grallers 
de l’Esbart Olot i un concert de música tradicional, a les 
19 h. Totes les activitats són gratuïtes. 

Arriben els Goblins 
per Sant Jordi!
Com no pot ser d’altra manera, el dia de Sant Jordi la sala 
infantil de la Biblioteca també celebra de manera especial 
la diada del llibre. A les 18 h, els Goblins i la Fina Lletres 
oferiran l’espectacle i recital de llegendes de la Garrotxa 
Arriben els Goblins! A continuació, hi haurà el repartiment 
de premis del concurs d’il·lustració de llegendes d’Olot i 
es presentarà el Llibre Gegant de la Biblioteca 2014.

Rialles
Les princeses també es tiren pets
Diumenge 12_17 h_Teatre Principal d’Olot
La companyia El Replà Produccions presenta aquest 
espectacle que vol demostrar que la perfecció no existeix, 
ni falta que fa. 
La Reina del Mirall vol trobar el llibre secret on hi ha tots 
els secrets de les princeses del món, un llibre on queda 
clar que les princeses també tenen defectes!

Avis
Dissabte 11_11 h_Plaça del Teatre
Dos avis molt simpàtics vindran a Olot per explicar 
històries, llegendes i anècdotes de cultures d’arreu del 
món. Són la Margarida i l’Enric, una parella que un dia va 
decidir vendre’s la casa i anar a córrer món i, per això, 
ara poden explicar als nens i nenes un munt d’històries 
amb protagonistes diversos.
L’activitat és gratuïta i es complementa amb un taller 
impartit per Xevi Bayona. 

per a tota 
la família_

PREU: 7 euros, 6 per als socis de Rialles
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El dijous 9 d’abril s’inaugura a Olot la segona edició 
del MOT, Festival de Literatura de Girona i Olot, que 
porta per títol “Escriure ciutats” i que constarà de set 
jornades dedicades a la relació entre la literatura i les 
metròpolis. Recorrerem una colla de ciutats d’arreu del 
món i ens hi endinsarem a través d’escriptors nacionals i 
internacionals. En paral·lel a les xerrades, el MOT inclou 
altres activitats complementàries al voltant de la temàtica 
d’enguany. 
A Olot el MOT es farà els dies 9, 10 i 11, i a partir del dia 
16 es traslladarà a Girona amb moltes més propostes. 
Trobareu tota la informació als programes editats a part 
i al web del festival: www.festivalmot.cat.

MOT 
FESTIVAL DE LITERATURA 
DE GIRONA I OLOT

Exposició “Les ciutats 
europees” 
Sala La Carbonera, durant 
els dies del MOT a Olot
Organitza: Fundació Josep Pla

Espectacle familiar i 
taller infantil
Avis
Dissabte 11, 11 h, 
plaça del Teatre 

Espectacle 
Cabaret literari
Dissabte 11, 
22.30  h, sala La Carbonera 

Exposició “Paisatge, 
paraula i ciutat”
Del 9 al 19  
Façana de la Biblioteca 
Marià Vayreda
Organitzen: Observatori 
del Paisatge i Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Olot

Espectacle La máquina 
de la soledad
Dijous 9 i divendres 10, a 
les 21 h. 
Dissabte 11, a les 18 h i a 
les 21 h
Teatre Principal d’Olot
Més informació a la 
pàgina 8.

_MOT

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL MOT

Obertura del festival 
i presentació a càrrec 
de Mita Casacuberta
Dijous 9, 18.30 h

“Ciutats al límit: 
Bogotà”
Laura Restrepo i Kim 
Manresa
Dijous 9, 20 h 

“La invenció de París”
Éric Hazan i Josep 
Ramoneda
Divendres 10, 18 h 

“Misteris de Lisboa” 
António Lobo Antunes i 
Jordi Galves
Divendres 10, 20 h
 

“La gran novel·la 
sobre Barcelona”
Eduardo Mendoza i Sergi 
Pàmies. 
Presenta: Marina Espasa
Divendres 10, 22 h 

VER-MOT: 
“Ciutats pròximes” 
Vicenç Pagès,  Joan-Daniel 
Bezsonoff, Adrià Pujol,  
Rafael Nadal i Edgar Illas. 
Presenta: Màrius Serra
Dissabte 11, 12 h 

“Ciutats escrites, 
ciutats exposades”
Juan Insua i Lolita Bosch 
Dissabte 11, 18 h 

“Londres: capital” 
John Lanchester i 
Matthew Tree
Dissabte 11, 20 h 
Conferència en llengua 
anglesa amb traducció 
simultània al català

PROGRAMACIÓ DEL MOT A OLOT
Sala La Carbonera



LAP FESTIVAL MOT 
La máquina de la soledad 
Dijous 9 i divendres 10_21 h, dissabte 11_18 i 
21 h
Un projecte que els seus creadors anomenen “teatre 
d’objectes documentals”. L’espectacle és un homenatge 
a la carta com a objecte i al correu postal com a símbol 
de la humanitat. Un espectacle íntim i emotiu amb un 
aforament molt limitat en cada sessió. Una proposta 
LAP (arts escèniques no convencionals) amb motiu del 
festival de literatura MOT.

SismOFFgraf, 
l’off de Sismògraf
De Sismògraf, el festival que detecta el moviment, neix 
SismOFFgraf, el petit festival de dansa local, amateur, 
emergent, experimental i experiencial que ocuparà la 
plaça del Teatre i voltants dissabte 18 d’abril. SismOFFgraf 
convida a descobrir el secret de les peces que s’aniran 
movent al llarg del dia a la ciutat d’Olot, i també a 
participar d’una experiència col·lectiva de moviment al 
final de la tarda. 
Dins la programació d’aquest primer festival experimental 
es poden trobar, entre altres propostes, companyies 
locals com Elles, Crusans i Mobuskk, així com la 
companyia de nova creació provinent de Banyoles Indans 
Dansa. A més d’aquestes produccions, SismOFFgraf 
oferirà altres propostes, com ara la peça participativa 
#CaminoAcieloabierto, una iniciativa de la xarxa de 
festivals en espais no convencionals Acieloabierto, a la qual 
pertany Sismògraf. A partir d’una coreografia assajada el 
dissabte 18 al matí, els espectadors podran convertir-se 
en intèrprets i sumar-se a aquesta experiència col·lectiva 
de dansa que tindrà lloc quan es pongui el sol.  Més 
informació a www.sismografolot.cat.

Tots dansen 
Divendres 17_21 h_Teatre Principal d’Olot
Un espectacle de dansa en què els ballarins són alumnes 
d’ESO del Cor de Maria, del Bosc de la Coma i de 
l’institut Garrotxa. Presentaran una coreografia de dansa 
contemporània que han estat preparant durant el curs 
amb els seus professors d’educació física. 
Tots dansen és un projecte que té l’objectiu d’apropar 
la dansa als adolescents a través d’un procés vivencial 
de creació artística sota la tutela d’un coreògraf 
professional, que en aquesta ocasió ha estat Toni Mira. 

PREU: 5 euros. Venda d’entrades a 
olotcultura.cat, al Teatre i a Can Trincheria

PREU: 9 euros

PROGRAMACIÓ DEL SISMOFFGRAF
Dissabte 18 d’abril

11.30 i 19.30 h  Botó (Què carden elles?!), Cia. Elles
12.15, 17.30 i 19 h  Far Away, Cia. Crusants
10.30, 17 i 18.30 h  MOV, l’escenari obert a la dansa
12.30 h  Aprèn el #caminoacieloabierto
17 h  Mum&Drums, Cia. Mobuskk
18 h  La Juliette no tenia balcó, Cia. Indans Dansa
20 h  #caminoacieloabierto, la fila amb coreo per ballar!
20.15 h  Videoinstal·lació no convencional de 
moviments lliures I i II
20.15 h  DJ Bahar
20.30 h  FLASH, el projector obert a la videodansa
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Sismògraf, el festival que detecta el moviment, arriba 
enguany a la sisena edició revalidant el seu caràcter de 
festa de la dansa i assumint, per primer cop, el paper 
de mercat estratègic de la dansa a Catalunya. Entre el 
24 i el 26 d’abril, els carrers d’Olot, el Teatre Principal i 
altres escenaris més o menys habituals de la ciutat seran 
el marc de prop d’una trentena d’espectacles de dansa 
contemporània, que es desbordarà i penetrarà en altres 
disciplines com el circ, l’audiovisual, les cultures urbanes 
o fins i tot el cant gregorià. A més de les propostes de 
dansa, Sismògraf ofereix també xerrades, tallers, activitats 
pedagògiques i espectacles interactius adreçats a acostar 
aquest art als ciutadans i a fer-los partícips del festival. 
Sismògraf pretén mostrar al llarg del cap de setmana 
el que està passant en aquests moments al voltant del 
moviment, i per això inclou en la seva programació 
creadors emergents, d’altres de més consolidats, i 
projectes internacionals. El ventall d’espectacles va des 
de peces curtes de carrer en què l’humor i la relació amb 
el públic són protagonistes, com ara Heart wash, de Mar 
Gómez, fins a obres més conceptuals, com els Capricis 
d’Àngels Margarit/Cia. Mudances, passant per propostes 

participatives com Roger Bernat i la seva La consagració 
de la primavera. La llista d’escenaris inclouen espais menys 
habituals com l’Espai Barberí, seu d’RCR Arquitectes, que 
acollirà la delicada i precisa contorsionista Andréane 
Leclerc amb Cherepaka, o l’Hospici, on l’emblemàtica 
Sabine Dahrendorf portarà el seu Epíleg d’un inici, a 
més dels carrers del centre d’Olot, que recorreran la 
ballarina gegant d’Antigua i Barbuda i les desenes de 
ballarins participants als Cinc minuts de dansa. Com 
sempre, i fruit de la voluntat de normalitzar la dansa 
entre el públic més jove, hi ha una desena de propostes 
que la mainada també podrà fer-se seves, com ara El 
joc dels capricis, també d’Àngels Margarit, o Trànsit, de 
Muralla 15, sense oblidar l’activitat estrella del festival 
quant a concurrència de públic: l’Itinerari de dansa al parc. 
En resum, una trentena de companyies i d’espectacles 
que transformaran la ciutat en un gran aparador de 
dansa contemporània i que demanen la participació de 
la ciutadania, que és l’únic que realment pot fer créixer 
Sismògraf i, de retruc, la dansa. Deixeu-vos sacsejar per 
Sismògraf!

Olot torna a trontollar amb el festival Sismògraf
Del 24 al 26 d’abril
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exposicions_

Sala Oberta 
“Cambra de meravelles”
Del 18 d’abril al 23 d’agost
La primera part d’aquest projecte és un retorn als 
orígens, al que van ser els primers museus de la història 
i que es coneixien com cambres de meravelles o gabinets 
de curiositats. S’hi trobaven pintures, marbres, fòssils, 
monedes, cartells, roba, mobles, minerals..., peces de tot 
tipus que formaven aquestes col·leccions precursores 
dels museus. En aquesta exposició s’hi reproduirà el que 
podria haver estat una cambra de meravelles olotina. S’hi 
mostraran més de 300 objectes que formen part de la 
col·lecció dels Museus d’Olot, que és de tots els olotins 
i olotines i que consta de més de 8.000 peces. Tot plegat, 
com a rerefons per parlar i reflexionar sobre el concepte 
de patrimoni. 
 

Museu dels Sants 
“Cadàver exquisit. El cos truncat”
Del 18 d’abril al 23 d’agost
Aquesta exposició és l’eix teòric de tot el projecte i 
vol plantejar al públic qüestions com: com construïm el 
nostre patrimoni? Com el destruïm? Sabem què tenim? 
Ho valorem? Utilitzant com a eix dues fases del procés 
de fabricació d’imatgeria d’Olot, la col·locació dels ulls i 
de les mans a les peces, aquesta exposició vol posar de 
manifest la relació que la societat té amb el patrimoni 
a un nivell general i també a un nivell local. La mostra 
s’articula amb peces de la col·lecció dels Museus i 
també de col·leccions particulars de diferents ciutats (en 
destaca una procedent de Nova York), la majoria de les 
quals no s’han vist mai a Olot, i algunes no han estat  mai 
exposades abans. 

El Museu de la Garrotxa i el Museu dels Sants presenten 
dues exposicions que formen part d’un mateix projecte 
que reflexiona sobre què és el patrimoni: com el veiem, 
com el valorem i com el tractem com a societat. 
Constarà d’una exposició a la Sala Oberta titulada 
“Cambra de meravelles” i d’una altra d’ubicada al Museu 
dels Sants, “Cadàver exquisit. El cos truncat”. Un projecte 
comissariat per Xavi Palomo, historiador de l’art, expert 
en iconografia i gestió del patrimoni. 

El projecte “El tresor més ben guardat. La col·lecció dels 
Museus d’Olot” s’inaugurarà el dissabte 18 d’abril, a les 11 h, 
la de la Sala Oberta i, a les 12 h, la del Museu dels Sants, i es 
podran visitar fins al 23 d’agost. 
Durant les setmanes que estaran obertes s’hi organitzaran 
visites guiades i activitats relacionades, com un cicle de 
cinema o un joc de rol per a joves, entre moltes d’altres.

“El tresor més ben guardat. 
La col·lecció dels Museus d’Olot”
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Sala Oberta 2
“Minimeravelles”
Del 18 d’abril al 23 d’agost
En relació amb l’exposició “Cambra de meravelles”, el 
Museu de la Garrotxa proposa una activitat per a nens i 
nenes de 2 a 6 anys. La mostra serà, a la vegada, un espai 
de joc, per tal que els més petits coneguin què és i com 
funciona un espai de magatzem d’un museu. La sala es 
convertirà en un magatzem amb caixes de fusta obertes 
o tancades amb clau que custodien objectes. A través 
d’unes làmines, els nens hauran de reconèixer les peces i 
guardar-les on els sembli més convenient (no cal tornar-
les allà on les han trobat). 

Entrada gratuïta. No és una activitat guiada. Els nens han 
d’anar acompanyats dels pares. 

 Museu dels Volcans
“El món de les papallones”
Del 18 d’abril al 31 de maig_Sala 15
El dissabte 18 d’abril, a les 18 h, s’inaugura aquesta 
exposició que mostra el treball d’estudi de les papallones 
realitzat per Joan Condal durant més de 25 anys. Una 
mostra en què podrem veure més de 2.500 exemplars 
i en podrem conèixer totes les seves peculiaritats: cicle 
biològic, diferències entre espècies diürnes i nocturnes, el 
perquè dels colors de les ales, etc. El dia de la inauguració 
Condal oferirà una visita guiada gratuïta.

L’entrada a totes les exposicions 
i a les visites guiades és gratuïta
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 “Freak 1”, de Xevi Solà
Llibreria Drac_Fins al 10 de maig

Organitza: Associació Binari

 “Enric Colldecarrera 
i Esteve Espelt”

Els Catòlics_Fins al 19 d’abril

I fins al 6 d’abril encara podeu visitar:
 “125 anys de policia local”, a Can Trincheria

 “Xavier Carbonell. Una vida lligada a l’art”, 
a la Sala Oberta

“Xavier Viñolas. Paisatge, llum i moviment”, 
a la Sala Oberta 2

 “Il·lumina’m que em veuràs millor”, 
a la Sala 15

“El Hierro. L’erupció amagada”, 
al Museu dels Volcans

“Gegants d’Olot. 125 anys”, 
al Museu dels Sants

 “Seqüència Gelada. Imatges d’un 
comiat”, de Duaita Prats

Arxiu Comarcal de la Garrotxa_Fins al 29 de maig
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Anna Roig 
i l’Ombre de Ton Chien 
Dissabte 11_20 h_Sala El Torín
La banda del Penedès encapçalada per la cantant Anna 
Roig serà a Olot per presentar el seu tercer disc, Un pas i 
neu i un pas, un disc que neix d’un any de treball i d’anàlisi 
del passat, del present i del futur. Es tracta d’un treball 
més pausat i reflexiu en el qual exploren nous territoris 
sonors, precisament, per reflectir aquest ambient. 
Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien no deixen de 
banda l’acurada posada en escena que sempre els ha 
caracteritzat per oferir una proposta que va més enllà 
d’allò estrictament musical. 

AL FINAL DEL CONCERT S’OFERIRÀ UN 
TAST DE VINS DEL PENEDÈS A TOTS ELS 
ASSISTENTS   

The Gourmets Vocal Quartet
Dissabte 18_20 h_Hospici
Olot acull per primer cop un concert del Festival BBVA 
de Música Religiosa de Vic amb l’actuació d’aquest 
quartet de gospel que portarà a la Garrotxa la música 
espiritual negra, southern gospel i soul. 
La música de The Gourmets Vocal Quartet és fresca, de 
qualitat, intimista i elegant. Quatre veus que es combinen 
harmònicament per oferir un excepcional concert de 
música gospel.
La formació és la unió de quatre destacades trajectòries: 
Àlex Delgado (tenor), Jordi Vallespí (tenor), Javier 
Canales (baríton) i Abel García (baix profund). 

UN CONCERT DEL FESTIVAL 
BBVA DE MÚSICA RELIGIOSA DE VIC  

PREU: 12 euros anticipada, 
15 a taquilla

PREU: 10 euros anticipada, 12 a taquilla

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

al Teatre i a Can Trincheria
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Reminiscències 
de la faràndula olotina 
Una composició d’Albert Guinovart 
interpretada per la GIOrquestra 
Divendres 1 de maig_17.30 i 21.30 h
Teatre Principal d’Olot
Albert Guinovart i la GIOrquestra estrenaran al Teatre 
Principal d’Olot el resultat de l’encàrrec que l’Institut de 
Cultura d’Olot va fer a Guinovart: la instrumentalització 
per a orquestra simfònica de les melodies dels balls dels 
gegants, nans i cavallets d’Olot. Dels 12 músics de la 
cobla als quals estem acostumats es passarà a una versió 
interpretada per 40 artistes. La mateixa melodia però 
amb els matisos, els detalls i la profunditat que pot oferir 
una orquestra simfònica.
El concert anirà a càrrec del mateix Guinovart al piano 
i de la GIOrquestra, dirigida pel garrotxí Marcel Sabaté. 
No calen presentacions: talent a sobre l’escenari per 
presentar aquesta nova composició davant el públic més 
entregat però, a la vegada, més exigent.
A més, s’interpretaran altres peces, entre les quals 
destaca el concert per a piano i orquestra número 5, 
Emperador, una de els obres mestres de Beethoven.

Map to the stars, 
de David Cronenberg 
Divendres 10_22 h_Cines Olot
Un conte modern sobre l’obsessió per la popularitat. 
Una pel·lícula que satiritza i caricaturitza el Hollywood 
d’avui en dia. La protagonista, Julianne Moore, va rebre el 
premi a Millor Actriu per aquest film a Cannes i a Sitges, 
i va estar nominada als Globus d’Or. 
Idioma: anglès. Projecció en VOSE.

Aguas tranquilas, 
de Naomi Kawase 
Divendres 17_22 h_Cines Olot
Parla de la descoberta de la vida, la mort i l’amor de dos 
adolescents que viuen a la tranquil·la illa d’Amami. Durant 
la nit de les danses tradicionals, Kaito descobreix un cos 
flotant al mar i amb la seva amiga Kyoko comencen a 
investigar per desxifrar el misteri. 
Idioma: japonès. Projecció en VOSE.

Leviatan, 
d’Andreu Zvaygintsev 
Divendres 24_22 h_Cines Olot
Un Globus d’Or i un Premi BAFTA a Millor Pel·lícula 
no anglesa, Millor Guió a Cannes, Millor Fotografia al 
festival de Sevilla i cinc nominacions –entre les quals 
als Oscar– a Millor Pel·lícula No Anglesa són els 
reconeixements que ha rebut aquest film, que explica la 
resistència d’un home que lluita perquè l’alcalde del seu 
poble no s’apropiï de casa seva. 
Idioma: rus. Projecció en VOSE.

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

PREU: 5,50 euros

PREU: 5,50 euros

PREU: 5,50 eurosFo
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biblioteca_

Dansa / Festival Sismògraf 
Balla’m un llibre
En el marc del Dia Internacional de la Dansa i del festival 
Sismògraf, la Biblioteca Marià Vayreda i quatre altres 
biblioteques de Catalunya participen en aquest projecte 
que combina dansa i literatura. Cinc coreògrafs presenten 
coreografies inspirades cadascuna en una obra literària. 
A Olot, hi podrem veure la proposta d’Esther Aumatell 
basada en Dràcula, de Bram Stoker, dimecres 22, a les 
19 h. A més, coincidint amb l’inici del festival Sismògraf, 
el divendres 24, a les 12 h, s’interpretaran totes cinc 
coreografies.
Organitzat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat i 
l’Associació de Professionals de la Dansa.

Espectacle infantil 
Arriben els Goblins!
Dijous 23_18 h
Més informació a la pàgina 6

Revetlla de Sant Jordi 
Del cor a les mans: a Ovidi Montllor, 
a càrrec de Verd Cel
Dijous 23_21.30 h 
Un concert homenatge per fer reviure l’obra d’Ovidi 
Montllor a càrrec d’un grup amb orígens comuns: Alcoi 
i la Cançó.
Hi haurà coca i beguda per als assistents.

L’any de les biblioteques
La Biblioteca Marià Vayreda d’Olot se suma als actes de 
commemoració del centenari de creació de la Xarxa de 
Biblioteques Populars per part de la Mancomunitat de 
Catalunya, que va ser l’inici de l’actual sistema bibliotecari 
català. El projecte formava part d’un de més gran que 
consistia a dotar totes les poblacions catalanes de més 
de tres mil habitants de carretera, telèfon i biblioteca. 
Olot, precisament, va ser una de les quatre primeres 
ciutats catalanes que va tenir biblioteca (data del 1918), 
juntament amb Sallent, les Borges Blanques i el Vendrell. 
Els edificis que van acollir aquestes quatre biblioteques 
eren uns templets grecoromans i eren iguals a les quatre 
poblacions.
Per celebrar aquest aniversari, la Biblioteca Marià Vayreda 
ha organitzat una sèrie d’activitats, algunes obertes a 
tothom, i d’altres amb la col·laboració de l’IME, destinades 
a grups escolars.

Xerrada 
“100 anys de la Mancomunitat”, 

a càrrec de Toni Soler
Dilluns 20_19.30 h

Lectura dramatitzada 
Els dietaris de les bibliotecàries del 1920 al 
2015, amb Olga Cercós, Cristina Cervià, 

Mercè Managuerra i Isabel Rocatti
Dimarts 21_19 h

Recital 
Victus, del mal que van fer aquells soldats, 

amb Sílvia Bel, Llúcia Vives, Carles 
Beltran i Etnicat sobre textos 

d’Albert Sánchez Piñol
Dimarts 21_21 h
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Tota la informació de la Biblioteca a 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot

Novetats

_BALAGUÉ, Laura 
Las pequeñas mentiras

_BOSCH, Xavier
 Algú com tu

_CARRERAS, Joan  
L’àguila negra

_MARÍAS, Fernando 
La isla del padre

_MENGESTU, Dinaw 
Els nostres noms

_SHAFAK, Elif 
El arquitecto del universo

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. 
“El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona 
la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. 
Esta ciudad está situada en el valle que dejan las 
montañas de la cadena costera al retirarse un 
poco hacia el interior, entre Malgrat y Garraf, que 
de este modo forman una especie de anfiteatro. 
Allí el clima es templado y sin altibajos: los 
cielos suelen ser claros y luminosos; las nubes, 
pocas, y aun éstas blancas; la presión atmosférica 
es estable; la lluvia, escasa, pero traicionera y 
torrencial a veces. Aunque es discutida por 
unos y otros, la opinión dominante atribuye la 
fundación primera y segunda de Barcelona a 
los fenicios. Al menos sabemos que entra en la 
Historia como colonia de Cartago, a su vez aliada 
de Sidón y Tiro. Está probado que los elefantes 
de Aníbal se detuvieron a beber y triscar en las 
riberas del Besós o del Llobregat camino de los 
Alpes, donde el frío y el terreno accidentado los 
diezmarían. Los primeros barceloneses quedaron 
maravillados a la vista de aquellos animales. Hay 
que ver qué colmillos, qué orejas, qué trompa o 
proboscis, se decían. Este asombro compartido 
y los comentarios ulteriores, que duraron 
muchos años, hicieron germinar la identidad 
de Barcelona como núcleo urbano; extraviada 
luego, los barceloneses del siglo XIX se afanarían 
por recobrar esa identidad.”

L’autor del mes
Dimarts 28_20.30 h

Activitat gratuïta

Fes-te amic del Facebook 
de la Biblioteca

Contes a la Biblioteca
Dijous 16 i 30_18 h

Activitat gratuïta 

Club de lectura fàcil. 
Es comentarà El corsari negre

Dimecres 29_19 h



_plafó_

La Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana 
d’Història Natural (DGICHN) és una entitat que té com 
a principals objectius esdevenir un punt de trobada i 
coordinació entre els naturalistes vinculats a la Garrotxa 
i contribuir a la recerca, el coneixement, la divulgació i la 
conservació del patrimoni natural de la comarca. Aquest 
any celebrem el desè aniversari i durant aquests deu anys 
de funcionament hem organitzat desenes d’activitats i 
sortides naturalistes (orquídies, flora, aranyes, insectes, 
ocells...). També hem coordinat i participat en diversos 
programes de recerca i conservació d’espècies i hàbitats 
(flora amenaçada, boscos madurs, cranc autòcton, 
rapinyaires...) i hem editat diverses publicacions, tant 
revistes periòdiques (Lithodora, Collurio o Quera) com 
monografies (libèl·lules i orquídies), catàlegs (flora 
vascular i fauna vertebrada) i altres col·leccions com 
“Plantes de la Garrotxa”, “Excursions naturalístiques” o 
els “Annals de la DGICHN”.
Actualment l’entitat té 45 socis i sòcies que anualment 
col·laboren i participen en les activitats programades. Des 
del 2005, cada any hem celebrat un seminari on científics 
i naturalistes garrotxins i d’altres indrets de Catalunya 
exposen els seus treballs de recerca en l’àmbit comarcal. 
A més, totes les ponències presentades es publiquen com 
a article científic als Annals de la Delegació.
Els projectes de recerca i de conservació han estat una 

manera d’implicar moltes persones que s’han aglutinat 
en els diferents grups de recerca participativa de l’entitat 
(orquídies, flora, ortòpters, papallones i ocells). La part 
divulgativa s’ha vehiculat a partir de xerrades naturalistes, 
sortides de camp o tertúlies naturalístiques, entre d’altres. 
Hem fet moltes d’aquestes activitats conjuntament amb 
altres entitats, associacions i centres de recerca de la 
Garrotxa i de zones properes.
Un dels punts forts de la DGICHN és la pàgina web 
(ichngarrotxa.iec.cat). En aquest espai és on aboquem tota 
la informació generada. Així, a part d’anunciar les properes 
activitats i explicar com han anat les ja realitzades, també 
hi ha tota la informació dels grups de treball i es poden 
consultar i descarregar totes les publicacions generades 
durant aquests deu anys de funcionament.
Actualment, seguim de forma activa en projectes de 
flora vascular, briòfits, activitats dels grups de papallones 
i d’ortòpters i la creació de nous grups de treball com el 
dels líquens o el de les papallones nocturnes. Qualsevol 
persona interessada a participar en les activitats de la 
DGICHN pot escriure’ns a l’adreça garrotxa.ichn@iec.cat
i seguir-nos a www.facebook.com/ichngarrotxa o al 
compte de Twitter @ICHN_Garrotxa.
  

Delegació de la Garrotxa de la Institució 
Catalana d’Història Natural

Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural

Entitats d’Olot:
Delegació de la Garrotxa 
de la Institució Catalana 
d’Història Natural 


