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_Noves dates d’un Cornamusam que es renova
_Lliurament dels Premis Ciutat d’Olot 
amb Mercè Sampietro, Eduard Iniesta i Llúcia Vives
_A l’estiu... cultura a l’aire lliure! 



17 dimecres

9 dimarts

16 dimarts

23 dimarts

10 dimecres 11 dijous
Jornada tècnica
MUSEUS D’AHIR, 
MUSEUS D’AVUI
Museu de la Garrotxa_9.30 h

18 dijous
Hora del conte amb Núria Clemares
PIRATES A LA BANYERA
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

15 dilluns

22 dilluns 24 dimecres

SANT JOAN

25 dijous

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

1 de juliol
Circ a Olot
MARABUNTA
Plaça Major_20 h 

8 dilluns

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

2 dimarts 3 dimecres
Al Primer Pis
TREASURE ISLAND
Teatre Principal d’Olot_9.30 i 11 h 

4 dijous
Hora del conte amb Dolors Arqué
PI
Biblioteca Marià Vayreda_18 h 

1 dilluns



27 dissabte
Visita guiada a l’exposició
SOS CRANC DE RIU 
Museu dels Volcans_10 h 

Presentació del llibre 
de Santiago Vilanova
L’ÀNIMA DEL VOLCÀ 
Can Trincheria_19.30 h 
Música
CONCERT DE LA CORAL GAIA.
WAIT IN LINE 
Sala El Torín_21 h

12 divendres
Xerrada d’Àngel Duarte
LA CATALUNYA NACIÓ. 
MACIÀ I EL NACIONALISME 
PROGRESSISTA
Orfeó Popular Olotí_19 h
Organitza: PEHOC

Recital
ENFILEM POEMES
Casal Marià_19.30 h

FI DE CURS DEL SERVEI DE 
CATALÀ
Plaça Josep Clarà_19.30 h

19 divendres
Presentació del llibre de Joan Carreras
FLUVIÀ
Can Trincheria_19 h 
Cornamusam
TOCADA D’INICI 
I BALL DE LA CABRETA
Plaça d’Esteve Ferrer_22 h 

Cornamusam
CONCERT AL FIRAL: RIU
Passeig de Miquel Blay_22.30 h 

CORNAMUSAM

13 dissabte
Inauguració de l’exposició
SOS CRANC DE RIU 
Museu dels Volcans_12 h
LLIURAMENT DELS 
PREMIS  CIUTAT D’OLOT 2015 
Museu dels Sants_19 h 
Presentació del llibre de Xavier Díez
ANATOMIA D’UNA RUPTURA
Can Trincheria_19.30 h 
JOC DE ROL
Museu de la Garrotxa_22 h 
Música
HOMENATGE A XUCU-PÀ 
Plaça de braus_22.30 h

20 dissabte 
Inauguració de l’exposició
ENRIC SOLANILLA 
Sala Oberta 2_12 h
Cinema
FREAKS
Els Catòlics_19 h 

Presentació del llibre de Joan Mercé
EL VISITANT 
Can Trincheria_20 h 

CORNAMUSAM

21 diumenge
Cornamusam
CONCERT AMB LA COBLA 
LA MITJA LLUNA
Parc Nou_18.30 h 

CORNAMUSAM

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

Tarda de ball
PA D’ÀNGEL
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
“UN M2 DE REALITAT”
Fins al 7 de juny

“OBJECTES PER A UN BANQUET”
Del 12 al 28 de juny

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 7 de juny

“ENRIC SOLANILLA. 
RECORREGUT I EVOLUCIÓ 
PICTÒRICA”
Del 20 de juny al 16 d’agost

PATI DE L’HOSPICI
“MINIMERAVELLES”
Del 13 de juny al 23 d’agost

MUSEU DELS VOLCANS
“SOS CRANC DE RIU. EL CRANC 
DE RIU AUTÒCTON I LES SEVES 
AMENACES”
Del 13 de juny al 27 de setembre

SALA 15
FI DE CURS DELS ALUMNES DE 
L’EME
Fins al 14 de juny

ARXIU COMARCAL
“CENTENARI DE LES ESCOLES 
NORMALS DE MESTRES DE 
GIRONA, 1914-2014”
Del 8 de juny al 31 de juliol

LLIBRERIA DRAC
“EL CONTROL DEL GEST”, 
DE XEVI MASMITJÀ
Fins al 28 de juny

ELS CATÒLICS
“PROCESSOS DE GRAVAT 
CALCOGRÀFIC
De l’1 al 30 de juny

26 divendres

28 diumenge

7 diumenge
BALL DELS GEGANTS I 
SARDANA DE CORPUS
Plaça Major_12 h

ENTRADA GRATUÏTA ALS 
MUSEUS D’OLOT

5 divendres
Xerrada a càrrec d’Antoni Aubanell
UN PASSEIG PER L’ORIGEN 
DEL NOSTRE CALENDARI
Casal Marià_18 h 

Xerrada a càrrec d’Anna Escarpanter 
i Pau Llimona
ELS ORÍGENS DE SANT PERE 
MÀRTIR
Arxiu Comarcal de la Garrotxa_19 h 

Cinema
UN TOQUE DE VIOLENCIA
Cines Olot_22 h 

V JORNADES D’ARTTERÀPIA

6 dissabte
Visita guiada
L’OLOT DE JOAN BARNADAS
Plaça d’Esteve Ferrer_11 h
Cinema
LA PIEL QUE HABITO
Els Catòlics_19 h 
Faràndula
CERCAVILA DE CORPUS
Pels carrers del centre d’Olot_19 h 

V JORNADES D’ARTTERÀPIA



Actualitat 
i altres_
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El Plafó també se’n va de vacances
S’acosta l’estiu i, com cada any, el Plafó se’n va de vacances. 
Tornareu a trobar-lo, juntament amb el Cartipàs, el proper 
mes d’octubre. Mentrestant, podeu seguir informats 
a través del web olotcultura.cat, així com les xarxes 
socials Facebook, Twitter i Instagram d’Olot Cultura 
(@olotcultura). Us avancem també que a mitjan mes 
d’agost, sortirà publicada l’agenda Olot Cultura amb 
tota la programació cultural de setembre a desembre. 
Aprofitem per fer una crida a totes aquelles entitats que 
organitzin activitats aquests mesos que ens facin arribar 
la informació abans del 10 de juny. Bon estiu!

V Jornades d’Artteràpia a Olot
5 i 6 de juny
Doble jornada professional però també per apropar a la 
població els beneficis de l’artteràpia, una eina que treballa 
el desenvolupament personal a través del foment de 
les capacitats de creació de les persones. Les jornades 
constaran de xerrades, però també de tallers pràctics per 
mostrar realment els beneficis d’aquesta disciplina. Tota la 
informació, a www.altrart.cat.
Organitza: Associació Altrart

Xerrada
Els orígens de Sant Pere Màrtir
Divendres 5_19 h_
Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Anna Escarpanter i Pau Llimona, guanyadors de la 
Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes 2013, 
presentaran el treball resultant de l’estudi realitzat 
gràcies a aquesta beca. Un estudi al voltant del naixement 
del grup d’habitatges de Sant Pere Màrtir des d’un 
punt de vista arquitectònic i també social, a través dels 
records dels primers residents, per veure la consolidació 
del barri i la seva relació amb la ciutat.

L’ICCO promou la investigació 
local amb les Beques Ciutat 
d’Olot
Fins al 30 de setembre hi ha temps per presentar 
projectes a la beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals 
o l’Ernest Lluch de Ciències Socials. Ambdues beques 
tenen una dotació de 4.500 euros, que s’atorgaran al 
millor projecte d’investigació en els seus respectius 
camps dins l’àmbit de la Garrotxa. Es poden consultar les 
bases completes al web www.olotcultura.cat.

Cinema 

Projecció d’Un toque de violencia, 
de Jia Zhang-ke 
Divendres 5_22 h_Cines Olot
Una obra l’estrena de la qual va ser prohibida a la Xina. 
Ja en films anteriors el director reflectia les creixents 
desigualtats en aquest país (Naturaleza muerta, 2006, o 
Historias de Shangai, 2010). Un toque de violencia mostra 
la pobresa, la corrupció, els privilegis, la intolerància i 
l’explotació a través de quatre històries paral·leles.
Idiomes: mandarí i cantonès. Projecció en VOSE.
Organitza: Cineclub Olot
 

Fotografia del dia de l’acte de col·locació de la primera pedra del barri 
de Montolivet, el 18-07-1950.  ACGAX. Servei d’Imatges. Col·lecció 
d’imatges de Josep M. Dou Camps

PREU: 5,50 euros



5

Visita guiada 
L’Olot de Joan Barnadas
Dissabte 6_11 h_Plaça d’Esteve Ferrer
Nova edició d’aquesta activitat promoguda per 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, que consisteix en 
itineraris personals per la ciutat d’Olot. En aquest cas, 
l’encapçalarà l’historiador Joan Barnadas, el qual, sota 
el títol L’Olot obrer, oferirà un recorregut per indrets 
olotins que es caracteritzen per acollir o haver acollit 
activitat i lluita obrera. 

Xerrada
“La Catalunya Nació”, 
amb Àngel Duarte
Divendres 12_19 h_Orfeó Popular Olotí
El PEHOC posa el punt final al seu cicle anual de 
xerrades amb una conferència a càrrec d’Àngel Duarte 
que portarà per títol “La Catalunya nació. Macià i el 
nacionalisme progressista”. Aquest curs 2014-2015, les 
xerrades del cicle s’han centrat en la transformació de 
Catalunya entre els anys 1901 i 1931, des de la fundació 
de la Lliga Regionalista fins a la fundació d’Esquerra 
Republicana. 

Segona edició d’Enfilem poemes
Divendres 12_19.30 h_Casal Marià
L’Associació Garrotxa Cultural presenta la segona 
edició de l’activitat Enfilem poemes, un acte que té la 
voluntat d’apropar la poesia a la ciutadania. Impulsada 
per Jordi Vilar, l’activitat consisteix en un recital de 
poesia i es completarà amb una actuació de l’artista 
escocesa Amelia Burke.  

Fi de curs dels alumnes del 
Servei de Català i de les parelles 
lingüístiques
Divendres 12_19.30 h_Plaça de Josep Clarà
Organització d’un mercat gastronòmic al Parc Vell. 
El mercat servirà per exposar plats d’arreu del món, 
amb una petita explicació de què són i d’on són. A 
continuació, seran els mateixos alumnes i les parelles 
els qui podran fer tastets d’aquests plats, la qual cosa 
convertirà el mercat en un sopar que servirà per cloure 
el curs acadèmic 2014-15.

Poemes d’Ovidi Montllor al 
lliurament dels Premis Literaris 
Ciutat d’Olot
Dissabte 13_19 h_Museu dels Sants
Mercè Sampietro, Eduard Iniesta i Llúcia Vives oferiran 
un fragment del concert recital El(s) poeta Olvidi. 
Poesia no vol dir somiar en l’acte d’entrega dels Premis 
Literaris Ciutat d’Olot 2015. Hi podrem escoltar els 
poemes i les cançons més conegudes del cantautor, 
micropoemes del poemari Dels quaranta estant, així 
com també alguns textos inèdits que va escriure al 
llarg de la seva vida. Amb aquesta proposta, l’Institut 
de Cultura de la Ciutat d’Olot s’adhereix als actes per 
commemorar els 20 anys de la seva mort. 
Un cop finalitzat el recital, es farà públic el veredicte 
del jurat dels Premis Literaris Ciutat d’Olot 2015. Es 
donaran a conèixer els guanyadors del Marian Vayreda 
de Prosa Narrativa (10.000 euros i publicació de l’obra 
per Editorial Empúries), del Joan Teixidor de Poesia 
Haikus en Línia (2.000 euros i publicació de l’obra per 
Viena Edicions) i del de Novel·la Juvenil (4.500 euros i 
la publicació de l’obra per Llibres del Segle). Al final, se 
servirà una copa de cava a tots els assistents. 
L’acte és gratuït i obert a tothom.

Totes les activitats
 són gratuïtes
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Per a tota 
la família_

Anatomia d’una ruptura, 
de Xavier Díez
Dissabte 13_19.30 h_Can Trincheria
En aquest llibre, l’historiador i periodista Xavier Díez 
analitza per què en els últims temps s’ha produït un 
distanciament entre Catalunya i Espanya. 
Organitza: Estelada 2014

Fluvià, 
de Joan Carreras
Divendres 19_19 h_Can Trincheria
El protagonista del llibre és el riu Fluvià. Joan Carreras 
en narra la trajectòria, des del seu naixement a la Vall 
d’en Bas fins a la desembocadura a Sant Pere Pescador, 
a través del text i la fotografia, i amb la col·laboració de 
les pintures de Josep Estarriola.

El visitant, 
de Joan Mercé 
Dissabte 20_19 h_Can Trincheria
Presentació de la novel·la El visitant, continuació d’Un 
intrús a l’estany. La presentació anirà a càrrec de Manel 
Fortis.
Organitzen: Llibreria Drac i Associació Garrotxa Cultural

L’ànima del volcà, 
de Santiago Vilanova
Dissabte 27_19.30 h_Can Trincheria
El periodista i escriptor Santiago Vilanova presenta a Olot 
la seva darrera novel·la L’ànima del volcà (Editorial Base), 
en un acte en què, a part del mateix autor, intervindran 
Domènec Moli i Josep Berga. A més, es projectarà un 
breu audiovisual obra dels vulcanòlegs Maurice i Katia 
Krafft. 
Organitzen: Ecofòrum de la Garrotxa i l’Editorial Base

Pirates a l’Hora del Conte 
El tema del mes a la sala infantil de la Biblioteca Marià 
Vayreda són els pirates, i s’han programat dues hores del 
conte al voltant d’aquesta temàtica. La primera serà el 
dijous 4, a càrrec de Dolors Arqué, que explicarà Pi, i la 
segona, el dijous 18, en què es podrà escoltar la història 
Pirates a la banyera, explicada per Núria Clemares. 
Com sempre, les sessions començaran a les 18 h i són 
gratuïtes.

Minimeravelles 
Fins al 7 de juny_Sala Oberta 2
Del 13 de juny al 23 d’agost_Pati de l’Hospici
El magatzem dels Museus d’Olot en miniatura. Les peces 
del fons dels Museus d’Olot s’han encongit, així com 
també les caixes on es guarden, per oferir un magatzem 
a la mida dels més petits de la casa. Un espai on els nens 
i nenes seran els responsables del magatzem i hauran de 
decidir on i com les volen guardar i classificar. 
Activitat gratuïta. 

Presentacions 
de llibres_
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Cercavila de Corpus
Dissabte 6_19 h_Centre d’Olot

Ball dels Gegants 
i sardana de Corpus

Diumenge 7_12 h_Plaça MajorL’entrada a totes les 
presentacions és gratuïta
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Tota la informació de la Biblioteca a 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot

Novetats

_BAYO, Emili
Puta pasta

_GRANNEC, Yannick
La diosa de las pequeñas 
victorias

_HOUELLEBECQ, Michel  
Submissió

_KNAUSGÅRD, Karl Ove
L’illa de la infantesa

_LAFON, Lola
La pequeña comunista que 
no sonreía nunca

_SILVA, Lorenzo
Música para feos

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. 

“En els meus anys de joventut, i més 
vulnerables que els d’ara, el meu pare em 
donà un consell en el qual no he parat de 
rumiar de llavors ençà.
«Sempre que et vinguin ganes de criticar 
algú –em va dir–, recorda que en aquest 
món no tothom ha tingut els avantatges 
que tu has tingut.»
No va dir res més, però com que ell i 
jo sempre hem estat excepcionalment 
comunicatius, bé que d’una manera 
reservada, vaig donar per entès que volia 
dir molt més que allò.”

L’autora del mes: Rosa Torrent i Roura
En parlarà Josep Sala i Esquena 

Recitarà Maria Carme Andrés i Pujiula
Dimarts 30_20.30 h

Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

Fes-te amic del Facebook 
de la Biblioteca

Contes a la Biblioteca
Dijous 4 i 18_18 h

Activitat gratuïta 



Cornamusam_

A punt d’arribar al quart de segle, el festival Cornamusam, 
organitzat per l’entitat El Til·ler, agafa en l’edició d’aquest 
2015 una nova embranzida i arriba ple de novetats. Sense 
perdre la singularitat i els actes més tradicionals, com 
la Tocada d’Inici o els balls de la Cabreta, aquest any el 
festival canvia de dates, recupera el Premi Ratafia Russet 
de composició per a sac de gemecs, tindrà la participació 
de més sacaires, ha renovat la imatge i estrena web.

Per evitar coincidir amb altres esdeveniments relacionats 
amb la música folk que tenen lloc a la província de Girona, 
l’organització del Cornamusam ha decidit traslladar-lo al 
tercer cap de setmana de juny. Per això aquest 2015 se 
celebrarà del 19 al 21 d’aquest mes.
 

Recuperació del Premi Ratafia 
Russet i dels tallers
Una novetat destacada és la recuperació del Premi 
Ratafia Russet de composició per a sac de gemecs, que 
ja s’havia organitzat anys enrere, i per al qual s’han rebut 
una quinzena d’obres.
D’altra banda, es recuperen els tallers i les classes 
magistrals amb la idea que l’apartat pedagògic tingui 
un pes considerable dins el festival. El Cornamusam va 
néixer amb una vessant de divulgació del sac de gemecs i 
aquest 2015 es vol donar un nou impuls a aquesta faceta 
a través de dos tallers que aniran a càrrec dels grups 
internacionals que enguany visitaran Olot durant el 
festival: un taller de danses occitanes amb Matta&Rouch 
Trio i una master class amb el cornamusaire iranià Saeid 
Shanbehzadeh. 

Més sacaires a Olot
El festival també s’ha marcat com a prioritat atraure més 
públic especialitzat, és a dir, més sacaires. Per això s’han 
creat dos espais dins el festival perquè sacaires d’arreu 
puguin assistir-hi i actuar. En aquest sentit, el dissabte al 
matí hi haurà un escenari obert i, a la tarda, en col·laboració 
amb els comerciants del centre, es farà l’Olot a sac!, en 
què diversos sacaires se situaran pel centre de la ciutat i 
interpretaran cançons amb cornamusa. 

Nova imatge i nova web
El Cornamusam també ha renovat la imatge amb un nou 
logo i un cartell modernitzats.  A més, té una nova pàgina 
web: www.cornamusam.org. 
 

Un Cornamusam renovat
19, 20 i 21 de juny a Olot
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Divendres 19 de juny

22 h Tocada d’inici
Plaça d’Esteve Ferrer
Jordi Rosàs (Catalunya)

22.05 h Ball de la Cabreta
Plaça d’Esteve Ferrer
Ministrers de l’Escola de Música 
d’Olot (Catalunya)

22.30 h Concert al Firal
Passeig de Miquel Blay
RIU (Catalunya)

Dissabte 20 de juny

9.30 a 12 h Tallers
Teatre Principal d’Olot
Taller de cornamusa iraniana
Taller de danses occitanes

12.30 h Premi Ratafia 
Russet i Escenari obert
Plaça del Teatre

18.30 h Ball de la Cabreta
Plaça d’Esteve Ferrer
Colla “Gemecs” (País Valencià)

18.35 h Olot a sac!
Pels carrers del centre d’Olot
Sacaires d’arreu per Olot i cercavila 
de la Cabreta

22 h Concert
Sala El Torín
Saeid Shanbehzadeh (Iran) i Trio 
Matta&Rouch (Occitània, França)

Diumenge 21 de juny

18.30 h Concert al Parc 
Nou
Parc Nou
Cobla la Mitja Lluna (Catalunya)

PROGRAMACIÓ
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Homenatge a Xucu-pà 
Dissabte 13_22.30 h_Plaça de braus
Músics de la Garrotxa participaran en aquest concert en 
homenatge a la mítica banda olotina Xucu-pà, descrita 
pels seus membres com “una banda de de rock-bacó”. 
Deu anys després d’haver-se retirat dels escenaris, 
tornarem a sentir temes com El rock de la Tura, Gas 
d’estufa o Mai plou. 
Aquest concert, promogut pel festival ElMini, té la voluntat 
de reivindicar el destacat paper en el món musical dels 
Xucu-pà, que, tot i no haver destacat fora de la comarca 
a causa de les circumstàncies del moment, sí que han 
estat un gran referent per a molts músics olotins. 
L’homenatge a Xucu-pà es completarà amb un 
documental dirigit per Marc Planagumà que recollirà el 
procés de preparació del concert a través d’entrevistes i 
rodatges als assajos dels músics que hi participaran, i que 
també inclourà imatges del concert a la plaça de braus. 

Concert de la coral Gaia
Wait in line
Dissabte 27_21 h_Sala El Torín
El Cor Juvenil Gaia, d’Olot, amb el suport d’Harmonia 
Escola de Música, presenta una proposta innovadora 
que va més enllà de l’àmbit coral. Es tracta d’un concert- 
espectacle basat en cançons mundialment conegudes. 
Interpretaran peces de Leonard Cohen, Abba, John 
Lennonn, Michael Jackson o Whitney Houston, entre 
d’altres. A part de la música, l’espectacle es completa amb 
una coreografia adaptada i amb projeccions audiovisuals.  
El cor Gaia ha obert un Verkami per tal de sufragar els 
costos de producció. Fins al dia 20 de juny es poden fer 
les aportacions, i el dia del concert es farà entrega als 
mecenes de les recompenses, que són cartells signats 
pels cantaires, entrades per al concert o un CD amb les 
cançons. 

PREU: 5 euros. Venda d’entrades als 5 Titius,
a Can Carbasseres i a www.elmini.net

PREU: 5 euros.  Venda anticipada al Teatre, 
a Can Trincheria i a www.olotcultura.cat

Música_
Venda d’entrades anticipades

a www.olotcultura.cat, 
al Teatre i a Can Trincheria
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Projecte entorn de la reflexió del patrimoni que 
custodien els Museus d’Olot amb la idea d’apropar-lo a la 
ciutadania. En formen part dues exposicions: “Cambra 
de meravelles” (Sala Oberta), on es mostren més de 
300 peces del fons dels museus, i “Cadàver exquisit, 
el cos truncat” (Museu dels Sants), que és el cos 
teòric del projecte i on es poden veure peces provinents 
d’arreu del món, algunes de les quals són inèdites.

Connecta’t a la col·lecció!
Els Museus d’Olot us proposen un joc a l’hora de visitar 
l’exposició “Cambra de meravelles” de la Sala Oberta. 
Haureu d’identificar a quin objecte pertany cadascuna de 
les definicions que trobarà dins el sobre que se li donarà 
a la mateixa sala. Penseu que formen part de l’exposició 
més de 300 objectes diferents procedents del fons dels 
Museus d’Olot. Us animeu a jugar?    

T’atreveixes a passar 
una nit al Museu?
Joc de rol per a joves a partir de 16 anys
Dissabte 13_22 h_Museu de la Garrotxa
Bushi. L’enigma del samurai és un joc de rol per a joves i 
ideat per joves, ja que l’han dissenyat un grup de nois i 
noies adolescents. Una activitat peculiar que, a més, es 
desenvoluparà en un horari nocturn. Hi poden participar 
joves a partir de 16 anys. Les inscripcions s’han de fer a 
museu.garrotxa@olot.cat o al 972 27 11 66.

Cicle de cinema
Cicle en el qual es projecten pel·lícules que reflexionen 
sobre la creació i la fragmentació del cos. Les projeccions 
són a les 19 h, als Catòlics, i al final s’obre un debat 
entre els assistents. El dissabte 6 de juny es podrà veure 
La piel que habito, de Pedro Almodóvar (2011). I el 
dissabte 20 de juny, Freaks, de Tod Browning (1932). 

“Museus ahir, museus avui”
Dijous 11 de juny_9.30 h_Museu de la Garrotxa
Una jornada tècnica dedicada a parlar de l’evolució 
que han patit els museus des de l’aparició dels 
primers gabinets de curiositats, fa més de cinc-
cents anys, fins a l’actualitat. Per parlar-ne, s’han 
convidat directors de diferents equipaments catalans. 
La jornada és gratuïta i dedicada a professionals, 
estudiants i persones interessades en la gestió cultural. 
Les inscripcions s’han de fer a través del correu 
museu.garrotxa@olot.cat o al telèfon 972 271 166.

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



Can Trincheria
“Un m2 de realitat”
Fins al 7 de juny
Una exposició dels alumnes de pintura de l’Escola d’Art 
d’Olot en la qual representen, en un format uniforme, 
diversos aspectes de la nostra realitat social. Les obres 
són fruit d’un treball d’estudi de possibilitats plàstiques 
de la figura humana i del seu entorn.

Can Trincheria
“La taula parada.
Objectes per a un banquet”
Del 12 al 28 de juny
Els alumnes de ceràmica de l’Escola Municipal d’Expressió 
presenten els seus treballs de fi de curs prenent la 
temàtica culinària com a eix central. Sobre la base de 
la idea que la ceràmica forma part d’aquest món, tant 
a l’hora de cuinar com de menjar, han creat diversos 
recipients fets amb terra cuita, en els quals també hi ha el 
menjar, que dóna color i creativitat a la proposta.

Museu dels Volcans
“SOS cranc de riu. El cranc de riu 
autòcton i les seves amenaces”
Del 13 de juny al 27 de setembre
El cranc de riu és una espècie autòctona molt singular 
que es troba amenaçada. Amb aquesta mostra es donarà 
a conèixer com és, quin és el seu ecosistema i la delicada 
situació que viu, a més d’explicar per què es troba en 
perill d’extinció. 
La voluntat de la mostra és fer divulgació d’aquesta 
espècie de cranc i sensibilitzar la població sobre la seva 
importància.  També posa èmfasi en el paper de la societat 
a l’hora de garantir un bon estat dels ecosistemes 
aquàtics.
La inauguració serà el dissabte 13 de juny, a les 12 h, 
i comptarà amb una visita guiada a càrrec de Joan 
Montserrat, enginyer tècnic forestal i tècnic del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
El dissabte 27, a les 10 h, hi haurà una altra visita guiada 
a la mostra i al Centre de Reproducció del Cranc de Riu 
Autòcton d’Olot, a càrrec de Fina Torres. I el mateix dia a 
la tarda (17 h) s’ha programat una jornada de voluntariat 
per capturar el cranc roig.
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Sala Oberta 2
“Enric Solanilla. 
Recorregut i evolució pictòrica”
Del 20 de juny al 16 d’agost
Un recorregut per l’obra pictòrica de l’olotí Enric 
Solanilla. Vinculat des de ben petit al dibuix i la pintura, 
Solanilla va començar pintant paisatges de Cadaqués, 
Eivissa, Santorini i París. Al llarg de la seva carrera ha 
plasmat paisatges naturals i urbans, però també bodegons.
Inauguració i visita guiada: 20 de juny, a les 12 h

Llibreria Drac
“El control del gest”, 
de Xevi Masmitjà
Fins al 28 de juny
Xevi Masmitjà presenta una mostra de la seva obra 
pictòrica influenciada pel llibre El control del gest (1975), 
una obra que va marcar una generació d’estudiants 
d’aquella època que no renunciaven a la pintura en un 
moment en què aquesta tècnica estava perdent prestigi. 
Masmitjà presenta obres abstractes creades a partir del 
gest i el moviment que recorden imatges deslocalitzades.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa
“Centenari de les escoles 
normals de mestres de Girona, 
1914-2014”
Del 8 de juny al 31 de juliol
Una exposició itinerant que mostra l’evolució històrica 
d’aquests centres d’ensenyament i dels estudis de mestre 
a Girona en els últims temps, coincidint amb el centenari 
de la creació de les escoles normals de mestres de 
Girona.

Sala 15
Fi de curs dels alumnes de l’EME
Fins al 14 de juny
Exposició dels treballs que durant el curs 2014-2015 
han realitzat els alumnes de les diferents disciplines 
de l’Escola Municipal d’Expressió: peces inspirades en 
l’obra de Xavier Carbonell, il·lustracions al voltant de la 
temàtica de l’esport i una mostra de peces de ceràmica 
sobre la cuina i el menjar.

Els Catòlics
“Processos de gravat 
calcogràfic”
De l’1 al 30 de juny
Amb la voluntat d’atreure l’interès i donar a conèixer 
el món del gravat, els alumnes de Tauca han organitzat 
aquesta mostra de treballs que posa de manifest 
l’evolució personal i el gran salt qualitatiu que pot 
ser capaç d’assolir qualsevol persona que s’inicia per 
primera vegada en una nova tècnica.

L’entrada a totes 
les exposicions és gratuïta
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Tornen les activitats culturals de la Cua del Drac
14

Cua del 
Drac_

Circ a Olot
Els dimecres de juliol

1 de juliol, 20 h, plaça Major
Marabunta, amb Guillem Albà 
& The All In Orchestra

8 de juliol, 20 h, plaça de braus
Îlle O, amb Barolosolo Cie

15 de juliol, 
20 h, plaça d’Esteve Ferrer, inici de la cercavila
20.30 h, plaça de braus, espectacle
Tauromàquina, amb Animal Religion

22 de juliol, 20 h, plaça de braus
Scratch!, amb Acrobarouf

Música al Parc
Els diumenges d’estiu, a les 18.30 h, al Parc Nou

5 de juliol 
Manuel Sánchez Riera - Recital de guitarra

12 de juliol 
Aplec de la Sardana (tot el dia)

19 de juliol
Trobada de Cors gospel (concert benèfic)

26 de juliol
Tokaji Quartet - Veu, guitarra, violí i viola

2 d’agost
Divertimenti a tres - Música de cambra en el 
classicisme vienès 

9 d’agost
Montserrat Cristau i Sani Escura - Obres de 
Gershwin amb veu i piano

16 d’agost
DaniSare Trio - Música americana, de Cole 
Porter a Piazzolla

23 d’agost
Grupo de Jota Uruel de Jaca - Grup convidat per 
l’Ésdansa 2015
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Festival de hip-hop 
Urban Culture

Dissabte 18 de juliol

53è Aplec de la sardana
11 i 12 de juliol

Ofolk amb Capcadira
Divendres 24 de juliol

Gresca al Firal!
Sardanes, els dissabtes a les 22 h, i cançons de 

sempre, els diumenges a les 19 h.
Juliol i agost

Als Museus d’Olot, en família!
Minimeravelles. Descobreix el tresor del Museu!
Fins al 23 d’agost, al pati de l’Hospici, el magatzem dels 
Museus d’Olot, a la mida dels més petits.

Connecta’t a la col·lecció
Fins al 23 d’agost, a la Sala Oberta i al Museu dels Sants, a 
les exposicions del projecte “El tresor més ben guardat”.

Les motxilles del Parc Nou
En qualsevol moment dins l’horari d’obertura del Museu 
dels Volcans. Una activitat per conèixer l’entorn del Parc 
Nou, la flora i la fauna de la zona.

La Càrrega i Cigarrillos París
En qualsevol moment dins l’horari d’obertura del Museu 
de la Garrotxa. Dues activitats per conèixer d’una manera 
divertida dues de les obres més importants d’aquest 
museu: La càrrega, de Ramon Casas, i la col·lecció de 
cartells modernistes Cigarrillos París. 

Exposicions als Museus d’Olot
“El tresor més ben guardat. 
La col·lecció dels Museus d’Olot”
Sala Oberta i Museu dels Sants, fins al 23 d’agost
Visita guiada a les exposicions a càrrec del seu comissari, 
Javi Palomo, el dissabte 4 de juliol, a les 11 h, des de la 
Sala Oberta.

 “SOS cranc de riu. 
El cranc de riu autòcton i les seves amenaces”
Del 13 de juny al 27 de setembre, al Museu dels Volcans

“Enric Solanilla. 
Recorregut i evolució pictòrica”
Del 20 de juny al 16 d’agost, a la Sala Oberta 2 

“L’ànima de la fusta”, d’Evelí Adam
Del 4 de juliol al 27 de setembre, a la Sala 15
Inauguració: dissabte 4 de juliol, 19 h



_plafó_

Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, és una entitat 
que ja té una mica d’història, ja que es va fundar l’any 
1992. Va ser quan un grup de dones de diferents edats i 
professions, i molt sensibilitzades per la nostra situació en 
la societat, ens reuníem per parlar sobre què podíem fer 
per a totes aquelles dones que necessitaven ajuda, ja que 
sovint, quan alguna tenia un problema, no sabia on anar ni 
a qui dirigir-se.  
Després de parlar-ne molt, ens va semblar que potser 
havia arribat el moment  de crear una associació amb uns 
objectius que encara avui formen part d’Alba: conscienciar 
les dones dels seus drets i deures; donar assessorament 
jurídic i psicològic gratuït a les víctimes de violència de 
gènere; aconseguir la unitat i la solidaritat entre les dones 
de la Garrotxa; representar i defensar els seus interessos 
i drets; promoure actes i coordinar actuacions amb altres 
entitats amb els mateixos fins, i organitzar activitats 
informatives, culturals, recreatives i esportives. 
Hem lluitat per la igualtat d’oportunitats, per la paritat, per 
trencar el sostre de vidre, per aconseguir la conciliació 
familiar i laboral i contra la violència de gènere.  

Durant aquests anys hem procurat complir els objectius 
amb els quals ens havíem compromès oferint informació 
i assessorament gratuït a totes les dones que s’han posat 
en contacte amb nosaltres (sense necessitat, evidentment, 
de ser sòcies de l’entitat). 
A les activitats que hem programat hi ha  pres part molta 
gent, ja que han estat sempre organitzades perquè hi 
pogués participar tothom. 
Actualment som 325 sòcies, però volem ser moltes 
més dones. Per això, a les que encara no sou sòcies, us 
convidem a fer-vos-en i ajudar-nos a treballar per a les 
dones i per a tota la societat.  
Ens trobareu cada dijous, de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda, a 
l’IMPO, al carrer de Tomàs Lorenzana, 15. Us hi esperem.

  Junta d’Alba, Associació de Dones de la Garrotxa

Alba, Associació de Dones de la Garrotxa

Entitats d’Olot:
Alba, Associació de Dones 
de la Garrotxa 


