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_Descobreix el tresor dels Museus d’Olot
_Propostes de fi de curs de joves i nens artistes
_Anna Roca estrena nou espectacle: Momo  



13 dimecres

5 dimarts

12 dimarts

19 dimarts

6 dimecres
Xerrada a càrrec de Pilar Farrés
EL REPARTIMENT DEL MÓN. 
L’EUROPA QUE S’EXPANDEIX 
PER L’ÀFRICA I L’ÀSIA
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h 
Organitza: Aules de Difusió Cultural de 
la Garrotxa

7 dijous
Presentació del llibre de Pau Vidal
EL BILINGÜISME MATA
Seu d’Òmnium Garrotxa_19.30 h 
Organitzen: Estelada 2014 i Òmnium 

Cantada EMMO
LA FÀBRICA DELS COLORS
Teatre Principal d’Olot_19 h

14 dijous
Hora del conte amb Dolors Arqué
NAS VERY GOOD, 
PATATES AMB SUC
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

11 dilluns

18 dilluns 20 dimecres
Xerrada a càrrec de Mercè Pedrosa
MAR I CEL: UNA HISTÒRIA 
ENCARA BEN VIGENT
Sala d’actes de l’IMPO_17.30 h 
Organitza: Aules de Difusió Cultural de 
la Garrotxa

21 dijous

25 dilluns 26 dimarts
L’AUTOR DEL MES
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

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

4 dilluns

28 dijous
Hora del conte amb Núria Clemares 
HISTÒRIES DE NASSOS
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

Presentació de llibre de Núria Prades
LA NOIA DE LA BIBLIOTECA
Seu d’Òmnium Garrotxa_19.30 h 
Organitza: Òmnium Garrotxa 

Taula rodona
COM MILLORAR LA SALUT 
DE LA DONA DURANT 
L’EMBARÀS, EL PART I EL 
POSTPART
Can Trincheria_19.30 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 



23 dissabte
Taller infantil
CONSTRUCCIÓ AMB 
MATERIAL RECICLAT
Biblioteca Marià Vayreda_11 h
Teatre
MOMO
Teatre Principal d’Olot_19 i 21 h
Debat sobre el llibre de Loi Congost
EL CRIT VERD DELS MORTS
Can Trincheria_19 h 
Jazz Olot
TELVA ROJAS
Sala El Torín_22 h

8 divendres
Xerrada de Joan M. Thomas
DICTADURA I REACCIONISME
Orfeó Popular Olotí_19 h
Organitza: PEHOC
Música
RAIMON
Teatre Principal d’Olot_21 h
Cinema
UNA VIDA NUEVA
Cines Olot_22 h 

Música
PROJECTE MUT
Sala El Torín_23 h

15 divendres
Els Grans Interrogants de la Ciència
QUAN, COM I ON COMENÇA 
L’AGRICULTURA?
Casal Marià_19 h 
Presentació del llibre 
de Miquel Fañanàs
EL GRAN INQUISIDOR
Can Trincheria_19.30 h 
Cinema
GRACELAND
Cines Olot_22 h

9 dissabte
LLIURAMENT ALES A LA 
CULTURA A JOAN MERCADER
Can Trincheria_18 h
Dansa tradicional
DUAL 
Teatre Principal d’Olot_20 h 
Teatre
SALA 4
Orfeó Popular Olotí_20 h
Música
TORTELLINIS + CAMPIKI-PUGUI 
Sala El Torín_23 h

16 dissabte 
Visita guiada a les exposicions
EL TRESOR MÉS BEN GUARDAT
Sala Oberta_11 h
Visita guiada a l’exposició
EL MÓN DE LES PAPALLONES
Museu dels Volcans_18 h
HOMENATGE AL POETA 
ALFRED SARGATAL
Can Trincheria_20 h
Música
COR DE CAMBRA DEL PALAU 
DE LA MÚSICA CATALANA
Església de Sant Esteve_20 h

ENTRADA GRATUÏTA ALS 
MUSEUS D’OLOT

17 diumenge
Visita guiada
LES RESERVES 
DELS MUSEUS D’OLOT
Hospici_12 h

Cantata
CANTÀNIA
Plaça de braus_18 h

ENTRADA GRATUÏTA ALS 
MUSEUS D’OLOT

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

Tarda de ball
GENIONS
Sala El Torín_18 h

Dansa tradicional
QUE CANTI QUI BALLI!
Teatre Principal d’Olot_19 h 
Organitza: Esbart Olot

Teatre
SALA 4
Orfeó Popular Olotí_20 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
SALA OBERTA
“CAMBRA DE MERAVELLES”
Fins al 23 d’agost
 
MUSEU DELS SANTS
“CADÀVER EXQUISIT. EL COS 
TRUNCAT”
Fins al 23 d’agost

SALA OBERTA 2
“MINIMERAVELLES”
Fins al 23 d’agost
 
MUSEU DELS VOLCANS
“EL MÓN DE LES 
PAPALLONES”
Fins al 31 de maig
 
SALA 15
FI DE CURS DELS ALUMNES 
DE L’EME
Del 15 de maig al 14 de juny
 
ARXIU COMARCAL
“SEQÜÈNCIA GELADA. 
IMATGE D’UN COMIAT”
Fins al 29 de maig
 
CAN TRINCHERIA
EXPOSICIÓ DELS ALUMNES 
DE L’ESCOLA D’ART D’OLOT
Del 20 de maig al 7 de juny
 
FONSDART GALERIA
“FLORS I COLORS”, DE 
MARIAN LÓPEZ PLANA
Fins al 30 de juny

Galeria Joan Prat_
www.joanprat.com

22 divendres 24 diumenge

3 diumenge
Teatre
FEDRA
Teatre Principal d’Olot_19 h

ENTRADA GRATUÏTA ALS 
MUSEUS D’OLOT

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

2 dissabte
Música
GREDA STREET BAND 
Sala El Torín_23 h

30 dissabte
Presentació de llibre 
de Josep Catà i Antoni Muñoz 
AMBAIXADORS CATALANS A 
MADRID...
Can Trincheria_12 h 

Cinema i debat 
FRANKENSTEIN
Els Catòlics_19 h 

Teatre-Laboractori
OBDC I EL LLIBRE...
Teatre Principal d’Olot_19 h

29 divendres
Mostra de teatre inclusiu
REMENANT 
ELS BOSCOS DE NIT
Orfeó Popular Olotí_18 h

Teatre-Laboractori
OBDC I EL LLIBRE...
Teatre Principal d’Olot_20 h

Cinema
OH BOY
Cines Olot_22 h

31 diumenge
Teatre EME
LA CASA DEL BOSC
Teatre Principal d’Olot_18 h

Teatre
SALA 4
Orfeó Popular Olotí_20 h



actualitat 
i altres_
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S’han presentat 183 obres 
als Premis Ciutat d’Olot
Un cop finalitzat el termini de presentació d’obres 
als Premis Ciutat d’Olot 2015, s’han rebut un total de 
183 originals. Sumant els presentats a cadascuna de les 
categories, 89 competeixen pel Premi Marian Vayreda de 
Prosa Narrativa, 20 pel Premi de Novel·la Juvenil i 74 pel 
Joan Teixidor de Poesia. El veredicte del jurat es donarà a 
conèixer el proper 13 de juny, en un acte públic.

Els Grans Interrogants de la Ciència 
“Quan, com i on comença 
l’agricultura?”
Divendres 15_19 h_Casal Marià
Darrera xerrada d’Els Grans Interrogants de la Ciència, a 
càrrec de Ramon Buxó, director del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Girona. Buxó parlarà dels inicis de 
l’agricultura al Pròxim Orient fa dotze mil anys, de què 
va representar això socialment, cultural i econòmica i de 
quina manera es va difondre. A més, explicarà com s’ha 
pogut conèixer i descriure aquesta evolució a través de 
les restes botàniques trobades als jaciments arqueològics.

Joan Mercader rebrà 
les Ales a la Cultura
Dissabte 9_18 h_Can Trincheria
El poeta olotí Joan Mercader rebrà aquest 2015 les 
Ales a la Cultura. Escriptor, activista cultural i ànima de 
l’entitat Amics de les Lletres Garrotxines, l’Ajuntament 
d’Olot ha decidit atorgar-li aquest guardó honorífic amb 
el qual es reconeix cada any la trajectòria cultural d’una 
persona o entitat de la ciutat.

Homenatge al poeta 
Alfred Sargatal
Dissabte 16_20 h_Can Trincheria
L’entitat Ecofòrum Club de Debat de la Garrotxa 
organitza un homenatge al poeta Alfred Sargatal, que va 
morir el passat mes de novembre. Nascut als Hostalets 
d’en Bas, Alfred Sargatal va dedicar una part important 
de la seva vida a la cultura des de diferent àmbits: 
traductor, escriptor, professor o col·laborador en mitjans 
de comunicació. En l’acte hi participaran Laura Borràs, 
directora de la Institució de les Lletres Catalanes; Lluís 
Busquets i Grabulosa, i D. Sam Abrams.
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Dia Internacional dels Museus
16 i 17 de maig
El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels 
Museus i, com cada any, els Museus d’Olot se sumen a la 
celebració. Per això, el cap de setmana previ –el 16 i 17 
de maig– han organitzat un seguit d’activitats gratuïtes 
amb la voluntat d’apropar-se encara més a la població.
Així, tant dissabte com diumenge, l’entrada al Museu 
de la Garrotxa, al Museu dels Sants i al Museu dels 
Volcans serà gratuïta dins el seu horari habitual. A 
més, es faran diverses visites guiades a les exposicions 
temporals actualment instal·lades i també a les reserves 
dels Museus d’Olot per veure els magatzems on es 
guarden les peces que no s’exposen a les exposicions 
permanents. 

VISITES GUIADES

Visites guiades a les exposicions del projecte “El tresor 
més ben guardat. La col·lecció dels Museus d’Olot”
Dissabte 16_Inici a la Sala Oberta_11 h
Activitat amb interpretació en llenguatge de signes

Visita guiada a les reserves dels Museus d’Olot
Diumenge 17_12 h_Hospici

Visita guiada a l’exposició “El món de les papallones”
Dissabte 16_18 h_Museu dels Volcans

Altres activitats

Totes les activitats
 són gratuïtes

 Presentació de llibre
La noia de la biblioteca, de Núria Prades

Dijous 28_19.30 h_Seu d’Òmnium Garrotxa

Xerrada:  “Dictadura i reaccionisme. 
Les primeres formes del feixisme català”, 

a càrrec de Joan M. Thomas
Divendres 8_19 h_Orfeó Popular Olotí

 Taula rodona: “Com millorar la salut de la 
dona durant l’embaràs, el part i el postpart”

Dijous 28_19.30 h_Can Trincheria

 Presentació del llibre Ambaixadors catalans 
a Madrid. Els inicis de la Guerra de Separació 
(1640-1641), de Josep Catà i Antoni Muñoz

Dissabte 30_12 h_Can Trincheria

 Xerrada:  “Saps conjugar el verb estimar?”,
a càrrec de Laurence Plé
Dissabte 30_10 h_Casal Marià

 Projecció de la pel·lícula A primera vista
Dissabte 30_17 h_Casal Marià

 Debat públic sobre el llibre 
El crit verd dels morts, de Loi Congost

Dissabte 23_19 h_Can Trincheria

 Presentació del llibre 
El gran inquisidor, de Miquel Fañanàs

Divendres 15_19.30 h_Can Trincheria

 Presentació del llibre 
El bilingüisme mata, de Pau Vidal

Dijous 7_19.30 h_Seu d’Òmnium Garrotxa

 Presentació de Constitució.cat. La constitució 
ciutadana, a càrrec Sergi Miquel

Dissabte 16_19.30 h_Sala d’actes de l’Hospici

 Presentació de Construint un nou país, llibre 
de memòries de Miquel Sellarès

Dissabte 30_19.30 h_Sala d’actes de l’Hospici



cinema_

V Jornades d’artteràpia 
en salut, educació i comunitat 
L’associació Altrart fa aquest 2015 un pas endavant en 
l’organització de les jornades dedicades a l’artteràpia 
que se celebraran a Olot els dies 5 i 6 de juny. 
L’artteràpia és una disciplina que treballa l’integració 
emocional de les persones mitjançant les seves capacitats 
de creació, a partir de les mediacions artístiques. Cada 
cop són més els professionals de casa nostra que 
l’utilitzen com a eina en la seva feina o a nivell particular 
però, segons els organitzadors de les jornades, encara 
està molt lluny del paper que té en països com la Gran 
Bretanya, on està incorporada al sistema de salut públic, 
o Suïssa, on es pot cursar un grau universitari sobre 
aquesta temàtica. Tot i així, la Universitat de Girona 
imparteix el Màster Integratiu en Artteràpia. 
La voluntat de les jornades és apropar el coneixement 
d’aquesta pràctica així com donar l’oportunitat 
d’experimentar un treball d’aquest tipus. També vol ser 
un espai de trobada de professionals dels àmbits de la 
salut, l’educació o el treball social i comunitari.
Les jornades consistiran en xerrades de professionals 
reconeguts de l’artteràpia i s’incidirà, sobretot, a 
transmetre experiències d’èxit utilitzant aquesta tècnica. 
A més, s’hi inclouran tallers de sensibilització per tal 
d’experimentar en primera persona el que representa la 
participació en un taller d’artteràpia.  
La participació a les jornades és gratuïta i oberta a 
tothom, però per tenir el certificat d’assistència cal 
inscriure-s’hi abans del 31 de maig a l’adreça de correu 
contacte@altrart.cat o bé al 650 36 86 48.
Es pot consultar tota la informació i els detalls del 
programa de les jornades al web www.altrart.cat.

Una vida nueva, 
d’Ounie Lecomte 
Divendres 8_22 h_Cines Olot
Crònica dels últims dies de la convivència de Jenhee, 
una nena de nou anys, amb el seu progenitor abans 
que aquest l’abandoni en un orfenat de Seül. Lecomte 
retrata com els infants es defensen de les situacions més 
terribles. Aquesta projecció es fa amb la col·laboració 
del Col·lectiu de Mestres de la Garrotxa. 

Graceland, de Ron Morales 
Divendres 15_22 h_Cines Olot
Marlon és el xofer d’un congressista filipí corrupte. Un 
dia recull a l’escola la seva filla i la del congressista. Pel 
camí pateixen una emboscada i uns segrestadors que 
volien la filla del congressista s’equivoquen i segresten la 
de Marlon. Comença un periple en què les dues famílies 
es veuran embolicades en un seguit d’enganys i traïcions.
Idioma: tagàlog. Projecció en VOSE.

Oh boy, de Jan Ole Gerster 
Divendres 29_22 h_Cines Olot
Opera prima de Jan Ole Gerster, guardonada, entre 
d’altres, amb sis premis del cinema alemany –entre els 
quals el de millor pel·lícula, director i guió– i amb el 
premi a millor pel·lícula al Festival de Sofia. Explica la 
història de Niko, un jove que deixa la universitat i acaba 
vagant pels carrers de Berlín. La pel·lícula expressa el 
desig d’aquest noi de participar de la vida i la dificultat 
per trobar el seu lloc.
Idioma: alemany. Projecció en VOSE.

PREU: 5,50 euros

PREU: 5,50 euros

PREU: 5,50 euros
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Tota la informació de la Biblioteca a 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot

Novetats

_ADLER, Renata
Lancha rápida

_FONALLERAS, Josep M.
 La sala d’estar és un camp 
de futbol

_MODROÑO, Félix G.  
Secretos del Arenal

_PETRUIXÉVSKAIA, Liudmila 
Hi havia una vegada una 
noia que va seduir el marit 
de la seva germana, i ell es 
va penjar d’un arbre

_RIERA, Carme 
La veu de la sirena

_VICENT, Manuel 
Desfile de ciervos

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. 

“Avui ha mort la mamà. O potser va ser 
ahir, no ho sé. He rebut un telegrama 
de l’asil: «Comuniquem defunció mare. 
Enterrament demà. Sincer condol.» És 
clar que això no vol dir res. Potser era 
ahir.
L’asil d’ancians és a Marengo, a vuitanta 
quilòmetres d’Alger. Agafaré l’autobús 
que surt a les dues, i hi arribaré a mitja 
tarda. Així podré vetllar el cadàver, i me’n 
tornaré demà al vespre. He demanat 
dos dies de permís al meu patró, que no 
me’ls podia negar davant una tal excusa. 
Sembla, però, que no li feia gens de gràcia. 
Fins i tot li he dit: «No és culpa meva.» ”

L’autor del mes: Jacint Verdaguer
En parlarà Lluís Busquets Grabulosa

Dimarts 26_20.30 h
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

Activitat gratuïta

Fes-te amic del Facebook 
de la Biblioteca

Contes a la Biblioteca
Dijous 14 i 28_18 h

Activitat gratuïta 

Club de lectura fàcil. 
Es comentarà La felicitat

Dimecres 27_19 h
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Reminiscències 
de la faràndula olotina 
Divendres 1_17.30 i 21.30 h_Teatre Principal
Albert Guinovart al piano i la GIOrquestra interpretaran 
per primer cop la versió lliure de les peces musicals 
dels Gegants, els Cabeçuts i els Cavallets d’Olot 
que ha compost el mateix Guinovart. Un concert 
de luxe, pel prestigi del compositor i intèrpret, per la 
garantia de qualitat de l’orquestra i pel que representa 
sentimentalment per a la ciutat d’Olot un concert basat 
en la música de la seva faràndula. 

Tortellinis + Campiki-Pugui
Dissabte 9_23 h_Sala El Torín
Tot i la joventut dels seus components, Tortellinis és un 
grup que ja porta una bona colla de concerts a l’esquena. 
Després de guanyar el concurs Partytura van poder 
actuar a les Festes del Tura, i arran d’aquesta actuació 
ho han anat fent a molts altres pobles de la comarca. 
Ara han fet un pas endavant i han gravat la seva primera 
maqueta, Carai, carai!. Tots els assistents al concert del 
dia 9 en rebran una còpia. Actuaran com a teloners dels 
també garrotxins Campiki-Pugui. 

GSB presenta nou disc
Dissabte 2_23 h_Sala El Torín
La formació musical garrotxina Greda Street Band (GSB) 
presenta el seu nou disc,  Pobles de terra endins, que han 
gravat fa poques setmanes. A diferència de l’anterior 
treball, El Discu, aparquen les cançons populars d’Olot  
i aposten per temes propis per portar-los a l’escenari 
amb un caire de festa i ple d’humor. La presentació del 
nou disc anirà precedida per una actuació de música i 
poesia a càrrec d’El Pastisser i el Pastor. 

Concert solidari amb Raimon
Divendres 8_21 h_Teatre Principal d’Olot
Després de l’èxit del concert de l’any passat dels Amics 
de les Arts a la plaça de braus, Noel Alimentària repeteix 
l’experiència d’organitzar un concert per recaptar fons 
per al programa d’investigacions de malalties infantils 
que patrocina la Fundació A. Bosch a l’Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona. 
En aquest cas, el concert anirà a càrrec de Raimon. El 
noi de Xàtiva tornarà a actuar a la ciutat d’Olot molts 
anys després d’haver vingut per últim cop.
 

PREU: de 10 a 18 euros anticipada, 
de 13 a 20 a taquilla

PREU: 8 euros anticipada, 10 a taquilla (inclou 
un exemplar de la maqueta de Tortellinis)

música_

PREU: 4 euros anticipada, 
5 a taquilla

PREU/DONATIU: de 20 a 30 euros anticipada, 
de 25 a 35 a taquilla el dia del concert
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Venda d’entrades anticipades
a www.olotcultura.cat, 

al Teatre i a Can Trincheria

Projecte Mut
Divendres 8_23 h_Sala El Torín
Projecte Mut va néixer el 2005 a Eivissa gràcies a David 
Serra i Joan Barbé i des dels inicis ha treballat en una 
mateixa línia que els caracteritza: una sonoritat peculiar 
marcada per la barreja de bateria i guitarres elèctriques 
i acústiques amb instruments folklòrics de les Balears, 
com les castanyoles, el tambor pagès, la mandolina o 
l’espasí. Pel que fa a les lletres, combinen textos propis 
amb textos de poetes d’arreu dels Països Catalans. 
A banda d’això, en tots els seus treballs acostumen a 
incorporar una adaptació al català d’un grup de fora i un 
tema fet a partir d’una peça de música tradicional. 
A Olot presentaran el seu darrer disc, Idò, format per 
14 temes que tenen, en general, un to festiu i desenfadat. 
Pel que fa als textos manllevats, n’hi trobem d’Esteve 
Portes, Enric Casasses o Isidre Martínez. 
A part d’haver guanyat diversos premis, es van fer 
especialment coneguts quan la passada tardor el seu 
tema En voler va ser escollit per TV3 per a l’anunci de 
les produccions de cinema en català.

Cor de cambra 
del Palau de la Música Catalana
Dissabte 16_20 h_Església de Sant Esteve
Flor de Fajol porta a Olot el concert del 25è Aniversari 
del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, sota 
la direcció de Jordi Casas. Interpretaran el Madrigali e 
Scherzi Musicali de Monteverdi acompanyats del grup 
instrumental Musicaperta.  

Jazz Olot 
Telva Rojas
Dissabte 23_22 h_Sala El Torín
La cantant cubana Telva Rojas serà la darrera convidada 
del cicle Jazz Olot d’aquesta temporada. Ha preparat 
un repertori especial de boleros, que interpretarà 
acompanyada de la Jamboree Big Latin Band. Formada 
per les primeres figures del jazz barceloní sota la 
direcció de Ramon Escalé, aquesta banda és considerada 
una de les millors del seu registre. 

PREU: 10 euros anticipada, 
12 a taquilla

PREU: 10 euros anticipada, 12 a taquilla
PREU: de 12 a 18 euros anticipada, 

de 14 a 20 a taquilla el dia del concert
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Teatre 
Fedra
Diumenge 3_19 h_Teatre Principal d’Olot
Emma Vilarassau interpreta Fedra, de Jean Racine, sota 
la direcció de Sergi Belbel. És la història d’una dona 
enamorada del seu fillastre Hipòlit, a qui confessa el seu 
amor; i quan aquest la rebutja es deixa endur per l’ira i 
escampa calúmnies sobre el seu fillastre. Una tragèdia 
d’un dels personatges femenins més importants del 
teatre de tots els temps.

Mostra de Teatre Inclusiu 
Remenant els boscos de nit
Divendres 29_18 h_Orfeó Popular Olotí
Segona sessió a Olot de la Mostra de Teatre Inclusiu, amb 
l’obra Remenant els boscos de nit, amb Janot Martorell i 
Kissima Sillah. 
En Janot i en Kissima són una parella del projecte 
Voluntariat per la Llengua. Martorell, que és actor i 
director de professió, va proposar al seu company 
d’ensenyar-li català a través de la representació d’aquesta 
obra teatral que ara porten a l’escenari.

Teatre 
El crèdit
Entrades exhaurides des de fa setmanes per a aquesta 
obra que ha estat un gran èxit a Barcelona, amb text 
de Jordi Galceran, direcció de Sergi Belbel i amb Jordi 
Boixaderes i Jordi Bosch com a protagonistes. El crèdit és 
una comèdia sobre l’economia, la crisi, la desesperació, 
la fragilitat de les relacions humanes i les relacions de 
parella. Com en El mètode Grönholm, l’espectacle fa una 
crítica contundent del sistema capitalista a partir d’una 
senzilla anècdota. 

Teatre 
Sala 4, primer espectacle 
de La Juguesca
9, 10, 23 i 31 de maig_20 h_Orfeó Popular Olotí 
La nova companyia olotina La Juguesca, formada per 
Jordi i Xevi Colom, Joan Carré i Joan Manuel Robles, 
estrena el seu primer espectacle. Sala 4 és una comèdia 
impactant per la seva posada en escena que transcorre 
a la sala 4 d’un tanatori fictici. El text és de Joan Manuel 
Robles i la direcció de Jaime Blanch. 

Entrades exhaurides
Venda anticipada a www.olotcultura.cat, 

al Teatre i a Can Trincheria

Venda d’entrades a l’OrfeóEntrada gratuïta
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Esbart Olot
 
Dual
Dissabte 9_20 h_Teatre Principal d’Olot
Dual és l’escenificació de la frontera entra la dansa 
tradicional i la moderna. Un espectacle dirigit per 
Àlvar Borrell que proposa un passeig per aquest espai 
intermedi que fusiona i equilibra els dos extrems. 
 
Que canti qui balli!
Diumenge 10_19 h_Teatre Principal d’Olot
Un espectacle que combina dansa i cant amb la 
participació de l’Escola de l’Esbart Olot i el grup Xantre 
(Àngel Girona, Agnès Algueró i Maria Colldecarrera). Un 
recital de cançons i una mostra de danses. 

L’entrada per als espectacles de l’Esbart Olot és gratuïta, 
però cal recollir una invitació a la taquilla del Teatre 
Principal d’Olot o a l’Esbart Olot. 

Teatre
Momo, amb Anna Roca
Dissabte 23_19 i 21 h_Teatre Principal d’Olot
L’actiu olotina Anna Roca presenta un nou espectacle 
de producció pròpia al Teatre Principal d’Olot: Momo, 
una adaptació de la novel·la homònima de Michael Ende, 
en la qual el protagonista és el temps i on planteja a 
l’espectador una reflexió sobre el ritme de vida. El 
director és Jesús Arbués, i completen l’equip l’actor Jordi 
Gilabert i la cantant Marta Rius. 
La història es construeix a partir d’un espai i tres 
personatges. L’espai vol recollir el concepte de l’aturada 
del temps a través d’una edificació al mig d’un jardí botànic 
on la vegetació ha començat a agafar-se. La protagonista 
–interpretada per Anna Roca– és Momo, una nena que 
viu dins aquest jardí amb els seus amics Gigi i Beppo. A 
Momo li agrada que li expliquin històries, Gigi no para 
de parlar i explicar contes i Beppo s’expressa a través 
de la música. 

PREU: 10 euros. Aforament limitat.
Venda anticipada a www.olotcultura.cat, 

al Teatre i a Can Trincheria
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exposicions_

Visita guiada a les exposicions, 
a càrrec del seu comissari, Javi Palomo
Dissabte 16_11 h_Inici a la Sala Oberta
Activitat amb interpretació en llenguatge de signes.

Miniveravelles. 
Descobreix els tresors del Museu!
Activitat per a nens de 2 a 6 anys_Sala Oberta 2 del 
Museu de la Garrotxa. Més informació a la pàgina 13.

#Insta3or
Concurs de fotografies a través d’Instagram. Per 
participar-hi, cal publicar a la xarxa una fotografia feta 
amb un dipositiu mòbil d’alguna de les peces que es 
mostren a les exposicions i etiquetar-la amb el coixinet 
#Insta3or. El termini per participar-hi acaba el 10 de maig. 
S’atorgaran tres premis consistents en una visita guiada i 
un dinar i en entrades per a espectacles d’Olot Cultura. 
Trobareu les bases a olotcultura.cat. 

El mes passat es va donar el tret de sortida a aquest 
projecte format per dues exposicions: “Cambra de 
meravelles” (Sala Oberta) i “Cadàver exquisit. El cos 
truncat” (Museu dels Sants). El projecte, comissariat per 
Javi Palomo, convida els ciutadans a reflexionar sobre 
el valor del patrimoni perquè, segons afirma Palomo, 
“cap objecte té un valor per si mateix, sinó que som les 
persones les que el dotem d’un valor”. A la mostra de la 
Sala Oberta s’hi poden veure unes 350 peces de les més 
de 9.000 que formen part del fons dels Museus d’Olot. 
L’espai recrea una antiga cambra de meravelles (el que 
van ser els primers museus de la història) i proposa un 
retorn al passat, als orígens de les col·leccions, per poder 
entendre els museus d’avui en dia.  A la mostra del Museu 
dels Sants és on es concentra el cos teòric del projecte. 
Formada per peces procedents de col·leccions privades, 
algunes de gran valor i inèdites, en aquest espai la 
intenció és interpel·lar directament el visitant i convidar-
lo a reflexionar sobre com construïm el patrimoni, quin 
valor li donem, com ens hi relacionem com a societat... 
Segons el comissari: “Aquesta no és una exposició fàcil, 
al contrari, pot resultar fins i tot incòmoda. Però aquesta 
és la intenció del projecte: parar-se a pensar i ser crítics.”

“El tresor més ben guardat. 
La col·lecció dels Museus d’Olot”

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
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_per a tota 
la família

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

Arxiu Comarcal de la Garrotxa_Fins al 29 de maig

 “El món de les papallones”
Museu dels Volcans_Fins al 31 de maig
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Joc de rol: Bushi. 
L’enigma del samurai
Dissabte 13 de juny_22 h_Museu de la Garrotxa
Amb la voluntat d’atraure els adolescents als museus s’ha 
organitzat un joc de rol nocturn pensat per a nois i noies 
a partir de 16 anys i que han organitzat també un grup 
de joves d’aquesta edat. Per participar-hi cal inscriure’s al 
972 27 11 66 o bé a museu.garrotxa@olot.cat.

Cicle de cinema
En relació amb l’exposició “Cadàver exquisit. El cos 
truncat” es farà un cicle de cinema als Catòlics en el qual 
es projectaran tres pel·lícules amb un debat posterior. 
La primera cita és el dissabte 30 de maig, a les 19 h. 
Es podrà veure Frankenstein, de J. Searle Dawley (1910), 
i Frankenstein, de James Wale (1931). Conduirà el debat 
Roger Ferrer, doctorand de la UdG. La segona projecció 
serà de La piel que habito, de Pedro Almodóvar (6 de 
juny), i la tercera, Freaks, de Tod Browning (20 de juny). 

ALTRES EXPOSICIONS

Nassos de pallassos 
a l’Hora del Conte
El dijous 14, a les 18 h, Dolors Arqué conduirà la 
primera sessió d’aquesta activitat del mes de maig, en 
què explicarà el conte Nas very good, patates amb suc. I 
el dijous 28, també a les 18 h, Núria Clemares explicarà 
Històries de nassos. Com sempre, a la sala infantil de la 
Biblioteca. 

Taller de construccions 
amb material reciclat
Dissabte 23_11 h_Biblioteca Marià Vayreda
Un taller on aprendrem a crear les nostres pròpies 
joguines amb materials quotidians que sovint llencem. 
Farem jocs, nines, ninots, animalons... Conduirà el taller 
Sílvia Ferrari. Està recomanat per a nens a partir de tres 
anys. El preu és de 3 euros i cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca. 

“Minimeravelles”
Sala Oberta 2
La Sala Oberta 2 s’ha convertit en el magatzem en 
miniatura dels Museus d’Olot. S’hi troben, a mida 
reduïda, les peces que formen part de la col·lecció dels 
Museus d’Olot. Els nens i nenes podran descobrir com 
funciona un magatzem, i seran ells els qui decidiran on 
i de quina manera es guarden les peces, com si fossin 
autèntics conservadors d’un museu.
Per a nens de 2 a 6 anys.



fi de curs dels 
projectes educatius_

Cantada
La fàbrica dels colors
Dijous 7_19 h_Teatre Principal d’Olot
Cantada a càrrec de la Coral de Sensibilització i Iniciació 
de l’Escola Municipal de Música d’Olot. Es tracta d’un 
conte de Sergi Salinas protagonitzat pels colors, que, 
després de barrejar-se i de convertir-ho tot en color 
negre, necessitaran una solució per aconseguir que tot 
recuperi el seu color habitual. 

 

Exposició 
Fi de curs de l’EME
Sala 15_del 15 de maig al 14 de juny
L’obra de més de 123 alumnes de les diferents especialitats 
de l’Escola Municipal d’Expressió es podrà veure a la Sala 
15. Els alumnes de l’àrea d’expressió plàstica i tallers 
artístics hi presenten uns treballs inspirats en l’obra de 
Xavier Carbonell i una pel·lícula d’animació amb motiu 
del 125è aniversari dels Gegants d’Olot. Els alumnes de 
l’àrea d’il·lustració i còmic han treballat sobre la temàtica 
de l’esport i presenten 57 il·lustracions divertides en què  
posen en pràctica algunes tècniques treballades a l’aula. 
Finalment, els estudiants de ceràmica mostren un recull 
de plats en els quals s’han aplicat diferents tècniques de 
ceràmica. S’ofereix, així, una col·lecció de menús plens 
d’imaginació. 

Cantània
Al bell mig de la terra
Diumenge 17_18 h_Plaça de Braus
Cantània compleix 10 anys a la Garrotxa! Una dècada 
preparant anualment un concert multitudinari amb la 
participació d’alumnes de les escoles de la comarca. Més 
de cinc-cents nens i nenes interpretaran la cantata Al bell 
mig de la terra, escrita per Carlota Subirós i amb música 
de Xavier Pagès. 

PREU: 5 euros. Venda d’entrades a partir 
del 4 de maig al Teatre Principal d’Olot

PREU: 2 euros.  Venda a olotcultura.cat, 
al Teatre i a Can Trincheria
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Teatre / Laboractori
OBDC i El llibre de la s elva ocietat
Divendres 29_20 h i dissabte 30_19 h
Teatre Principal d’Olot
Laboractori Jove és un projecte de teatre d’intervenció 
social per a nois i noies de 13 a 18 anys, dirigit per 
Laia Canosa. Un espai on els joves treballen la creació 
d’una obra sobre temes que són del seu interès, mentre 
aprenen nous llenguatges teatrals per expressar-se i 
compartir les seves inquietuds.  Ara presenten el resultat 
de tot un curs de reflexió i treball teatral al voltant 
de la temàtica dels estudis i dels seus plans de futur 
preguntant-se: qui som? On som? Què podem esperar? 
Per què hem de lluitar? Es tracta d’una proposta doble 
de teatre, percussió, números musicals, molt d’humor i 
un gran sentit crític.

Teatre
La casa del bosc
Diumenge 31_18 h_Teatre Principal d’Olot
Els alumnes dels tres grups de teatre de primària de 
l’Escola Municipal d’Expressió (de 4 a 11 anys) interpreten 
conjuntament aquest espectacle. Inspirada en l’obra Les 
nits de lluna plena, d’Ignasi García, es tracta d’un viatge 
ple d’aventures en el qual els nens es trobaran joguines 
encantades, monstres amb moltes ganes de jugar i nens i 
nenes sorprenents 

PREU: 3 euros. Venda d’entrades a partir 
de l’11 de maig a www.olotcultura.cat, al Teatre 

Principal d’Olot i a Can Trincheria

PREU: 3 euros. Venda d’entrades a partir 
de l’11 de maig a www.olotcultura.cat, al Teatre 

Principal d’Olot i a Can Trincheria
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_plafó_

Altrart, l’Associació d’Artteràpia Olot, és una associació 
creada l’any 2011 a la ciutat d’Olot. Neix de la voluntat 
i de la il·lusió d’un equip de persones i de professionals 
compromesos amb l’artteràpia com a mètode terapèutic 
i de desenvolupament del potencial humà per donar a 
conèixer l’artteràpia a la Garrotxa. Altrart és també 
un lloc de trobada on tota persona interessada en els 
processos creatius, els processos terapèutics i en la seva 
vinculació pot trobar propostes per poder participar, 
crear, compartir i aprendre.
L’artteràpia treballa integralment amb la persona, amb les 
seves capacitats i desitjos i no només amb els símptomes 
i les dificultats; ofereix l’acompanyament i el sosteniment 
per poder realitzar un procés personal que permet una 
integració emocional desenvolupant el propi potencial 
creatiu inherent en tota persona. Aquest potencial és allò 
més genuí que tots posseïm.
Altrart promou i coordina projectes de col·laboració 
conjunta i d’acompanyament amb artteràpia per a 
institucions, organitzacions i col·lectius de diferents 
àmbits. Aquesta col·laboració s’ha vist reflectida en 
diverses actuacions realitzades tant per a usuaris com 
per a tècnics de l’Hospital d’Olot, el Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa o l’Institut Municipal d’Educació, 
entre altres.

Així mateix, Altrart ofereix atenció individualitzada, 
consultes personals i espais per a la investigació i l’estudi 
en artteràpia.
Des dels seus inicis organitza diverses activitats, com 
cursos i jornades per apropar l’artteràpia a les persones, 
i aquest any, els propers dies 5 i 6 de juny, celebrarà les 
V Jornades d’Artteràpia en Salut, Educació i Comunitat 
a la sala El Torín d’Olot. S’hi presentaran conferències 
que tractaran diferents perspectives de la professió, es 
desenvoluparan presentacions de casos reals tractats 
amb artteràpia en diferents contextos, així com tallers 
de sensibilització a l’artteràpia, en què els participants 
podran viure una experiència sobre el procés creatiu i 
despertar les pròpies capacitats de creació personals. 
L’assistència a les jornades és gratuïta però cal inscripció 
prèvia a www.altrart.cat.
Aquest programa es clausurarà convocant la ciutadania 
a un acte festiu al Firal d’Olot el dissabte dia 6 de juny a 
la tarda, per tal de realitzar una acció artística col·lectiva 
sota el nom “Creació Volcànica: Fem Lava!”. Us convidem 
a tots i a totes a participar-hi.  Trobareu tota la informació 
a www.altrart.cat/programa-2015.
  

Alicia Expósito i Clara Aulina

Altrart, l’Associació d’Artteràpia Olot

Entitats d’Olot:
Altrart, l’Associació 
d’Artteràpia Olot 
www.altrart.cat

“L’interior de les persones com parts d’un mosaic de formes, colors per descobrir”.


