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Agenda desembre

29 dimecres28 dimarts 30 dijous27 dilluns

LECTURES DRAMATITZADES
A CÀRREC DE CARRIE DORCA, MARIA ROSA 
FARRÉS, ELISABET POU I MAGDA RIPOLL

LLETRES

Dissabte 2 de desembre, 20 h, Cafè Art Fontanella

Es llegiran diversos textos sobre el Nadal o les relacions 
personals i familiars, extrets del llibre Vaig creure que el 
meu pare era Déu, de Paul Auster, i L’endemà de Reis, 
de Joan Barril. L’acte comptarà amb l’acompanyament 
del guitarrista Dani Jané.
Ho organitza: Rapsòdia Veus Literàries

Activitat gratuïta

Dissabte 2 de desembre, 11.30 h, 
Escola Municipal de Música

En Lluc, un nen inquiet que col·lecciona secrets, 
vol descobrir ara quin és el secret de la música, 
i va voltant per Olot fins que troba una resposta 
que el satisfà. Ideat per Miquel Pascal, amb fotoil·
lustracions de Roser Matas i Quim Roca, l’àlbum 
Quin és el secret de la música és la primera incur·
sió de Llibres de Batet en el gènere infantil.

Activitat gratuïta

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE QUIN ÉS 
EL SECRET DE LA MÚSICA?
A CÀRREC DE MIQUEL PASCAL, 
ROSER MATAS I QUIM ROCA

LLETRES

Dissabte 2 de desembre, 18 h, Orfeó Popular Olotí

Un conte il·lustrat per a públic familiar amb textos de 
M. Glòria Gou i dibuixos de Montse Costa Marcè. En 
l’acte de presentació es farà una versió teatralitzada de 
la història de l’obra. 

Activitat gratuïta

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
LA CARTA ALS REIS
DE M. GLÒRIA GOU CLAVERA I MONTSE 
COSTA MARCÈ

LLETRES
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2 dissabte 
Presentació del llibre Quin és el secret de 
la música?
EMMO, 11.30 h

Tradicions – Inauguració Mostra de Pessebres
Can Trincheria, 17 h

Presentació del llibre La carta als Reis
Orfeó Popular Olotí, 18 h

Presentació del llibre Per damunt dels estels, 
d’Helena Soler i Puig
Can Trincheria, 19 h

Lectures dramatitzades
Cafè Art Fontanella, 20 h

Circ – Mur, Camaleònica Produccions 
Teatre Principal d’Olot, 20 h

3 diumenge
Música  
La Selvatana aixeca el teló
Casal Marià, 11.30 h

ENTRADA GRATUÏTA ALS MUSEUS D’OLOT

1 divendres
Teatre
Amb el món a l’esquena, La Funerària
Teatre Principal d’Olot, 21 h

Cinema / Filmoteca 
Locas de alegría, Paolo Virzì
Cines Olot, 21.30 h
Ho organitza: Cine Club Olot

Dissabte 2 de desembre, 20 h, Teatre Principal d’Olot

Una performance visual, circense, amb música en 
directe i molt, molt d’humor. A través de l’arquitec·
tura efímera, nou artistes treballen conjuntament per 
destruir un mur i edificar un món nou. Un especta·
cle integrador que reflexiona sobre les limitacions 
–físiques i mentals– i la capacitat humana de sobre·
posar·s’hi, i que compta amb la participació del Circ 
Bombeta, integrat per persones amb discapacitat. 
“Si caminem sols, anem més de pressa; si caminem 
junts, arribem més lluny”, recull el lema de Mur.
Amb la col·laboració de La Coordinadora.

PREU: 15, 12, 10 i 3 euros. Menors de 12 anys: 10, 8, 5 i 3 
euros

CIRC

MUR
CAMALEÒNICA PRODUCCIONS

CIRC DE NADAL

Diumenge 3 de desembre, 11.30 h, Casal Marià

Cloenda de la temporada sardanista de l’associació 
Flor de Fajol amb un concert en què la cobla Selvatana 
repassa clàssics d’arreu del món com el brindis de La 
Traviata i Oh sole mio, i també temes de les pel·lícules 
de Disney i dels principals musicals de Broadway. Hi 
posaran la veu dues sopranos, un tenor i un baríton.
Ho organitza: Flor de Fajol

MÚSICA

LA SELVATANA AIXECA EL TELÓ

Divendres 1 de desembre, 21.30 h, Cines Olot

Una comèdia que retrata dues internes d’una institució 
psiquiàtrica que representen dos estrats socials opo·
sats. L’una és una comtessa milionària, convençuda de 
moure’s entre els líders polítics mundials; l’altra és una 
jove tatuada, vulnerable i molt introvertida. Projecció 
en italià (VOSE).
Ho organitza: Cineclub Olot

PREU: 5,50 euros

LOCAS DE ALEGRÍA
PAOLO VIRZÌ

CINEMA FILMOTECA
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Agenda desembre

6 dimecres5 dimarts
Música / Al Primer Pis
Allegro, Cor de Teatre
Teatre Principal d’Olot, 
9.30 i 11 h

7 dijous
Música / Veus
Classe magistral de beatbox
Líquid Club, 17 h

Música / Veus  
Solala
Teatre Principal, 20.30 h

Música / Veus
Pulmon Beatbox
Líquid Club, 23.30 h

4 dilluns

El PLAFÓ
Butlletí d’informació cultural d’Olot

Desembre 2017, número 140
Fotografia de portada de David Ruano

—
EDICIÓ

Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Sant Esteve, 29 (Can Trincheria) · Olot

Tel. 972 27 27 77
plafo@olot.cat

www.olotcultura.cat
—

Amb la col·laboració de 
la Diputació de Girona 

—
Dipòsit legal: Gi·1081·1997

—
Venda d’entrades anticipades

a www.olotcultura.cat, 
al Teatre i a Can Trincheria

—

@OlotCultura  
#OlotCultura

SOLALA

MÚSICA

Dijous 7 de desembre, 20.30 h, 
Teatre Principal d’Olot

Vinguts des de Suècia, aquests tres 
nois es caracteritzen per cantar 
a cappella un repertori únic, que 
interpreten sobretot en cuines 
particulars i de famosos. El grup va 
començar l’any 2012 i des de llavors 
s’han convertit en un fenomen 
mundial, i els vídeos que tenen a 
Youtube acumulen ja prop de  
3 milions de visualitzacions.

PREU: 15, 13, 10 i 8 euros anticipada i 
18, 15, 13 i 10 euros a taquilla el dia del 
concert

SOUND SIX

MÚSICA

Divendres 8 de desembre, 20.30 h, 
Teatre Principal d’Olot

Sis dones cantant plegades al so 
d’una sola veu. Caràcter, força, di·
versitat, missatge i molta música són 
les paraules que defineixen el seu 
primer àlbum, Moments, que publi·
quen després de donar·se a conèi·
xer al programa Oh Happy Day.

PREU: 15, 13, 10 i 8 euros anticipada i 
18, 15, 13 i 10 euros a taquilla el dia del 
concert

FESTIVAL VEUS

FESTIVAL VEUS
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10 diumenge
Música / Veus  
Taller per a corals, de Josep Vila
Orfeó Popular Olotí, 11 h

Música / Veus 
Cor Infantil Amics de la Unió
Teatre Principal, 18 h

FIRA DEL PESSEBRE

9 dissabte 
Música / Veus 
Taller vocal a càrrec de The Sons of Pitches
Orfeó Popular Olotí, 11 h

Música / Veus 
Hi havia una vegada... l’òpera encantada
Teatre Principal, 12 h

Música / Veus – GEMA4
Sala El Torín, 18 h

Taller de cuina de Nadal
Museu dels Sants, 18 h

Música / Veus – The Sons of Pitches
Teatre Principal, 20.30 h

Música / Veus – Scarlet’s Diamond
Sala El Torín, 23.30 h

FIRA DEL PESSEBRE 

8 divendres
Música / Veus  
Jam session “Olot és gòspel”
Sala El Torín, 11 h

Música / Veus – Sound Six
Teatre Principal, 20.30 h

Música / Veus 
Velvet Candles
Sala El Torín, 23.30 h

FIRA DEL PESSEBRE

THE SONS OF PITCHES

MÚSICA

Dissabte 9 de desembre, 20.30 h, 
Teatre Principal d’Olot

Des que el 2015 van guanyar el popular con·
curs televisiu The Naked Choir, de la BBC2, 
aquest grup britànic triomfa arreu d’Europa, 
amb concerts a cappella. Els seus concerts 
combinen a la perfecció una gran qualitat 
vocal amb un sentit de l’espectacle únic. 
Al matí, oferiran un taller formatiu a l’Orfeó 
Popular Olotí.

PREU: 15, 13, 10 i 8 euros anticipada i 18, 15, 13 i 10  
euros a taquilla el dia del concert

FESTIVAL VEUS

GEMA4

MÚSICA

Dissabte 9 de desembre, 18 h, sala El Torín

Sons del Carib, boleros i melodies tradici·
onals cubanes es fusionen amb sons més 
moderns. Quatre veus excepcionals, que 
han compartit escenari amb grans figures 
com Celia Cruz i Tito Puente, i que són l’únic 
gran quartet vocal femení actual de la músi·
ca cubana. La directora musical del progra·
ma de TV3 Oh Happy Day, Michèle Aldere·
te, és una de les components del grup.

PREU: 15 euros anticipada i 18 a taquilla el dia del 
concert

FESTIVAL VEUS
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Agenda desembre

13 dimecres
Visita guiada al Museu de la 
Garrotxa, a càrrec de 
Montserrat Mallol 
Museu de la Garrotxa, 17.30 h
Ho organitza: ACUGA

SIMPOSI SOBRE 
JOSEP MARIA CAPDEVILA
Més informació a El Cartipàs

12 dimarts
Inici de venda d’entrades de 
la temporada Olot Cultura 
gener-juny 2018 (10 h) 

Club de lectura infantil
Biblioteca M. Vayreda, 18 h

14 dijous

SIMPOSI SOBRE JOSEP MARIA CAPDEVILA
Més informació a El Cartipàs

11 dilluns
Obertura de l’exposició 
“Montserrat Roig. Cronista 
d’un temps i d’un país”
Can Monsà

Lletres / Hora del Conte
Llufes, amb Dolors Arqué
Biblioteca M. Vayreda, 18 h

Divendres 15 de desembre, 21 h, Teatre Principal d’Olot

Nadia és una història absolutament real, explicada per la mateixa protagonista. Nadia Ghulam va néixer a Kabul el 
1985 i quan tenia 8 anys va resultar greument ferida a causa d’un bombardeig, que li va deixar seqüeles físiques. 
Quan els talibans van governar el país amb mà de ferro, la Nadia es va haver de fer passar per un noi durant 
quasi deu anys per mantenir la seva família. L’any 2006 va arribar a Barcelona gràcies a una ONG, i allà va poder 
recuperar la seva verdadera identitat.
Aquesta és una obra de teatre que parla de la Nadia, però també de creences, informació, amistat, educació i 
llibertat. És un diàleg entre cultures utilitzant imatges reals i material documental. Un cant a la vida que afronta el 
futur amb optimisme, tenint sempre ben present la cruesa viscuda a l’Afganistan del règim talibà.

Preu: 18, 14, 10 i 6 euros

TEATRE

NADIA
LA CONQUESTA DEL POL SUD

CREENCES I RELIGIONS 

Divendres 15 de desembre, 20 h, 
Orfeó Popular Olotí

L’artista visual Quim Domene parlarà 
del procés de creació i tot seguit 
començarà un col·loqui entre 
Domene, els membres d’Altrart i els 
assistents a l’acte per reflexionar al 
voltant d’aquest tema. 
Ho organitza: Altrart

Activitat gratuïta

“LA MIRADA D’UN 
CREADOR”
A CÀRREC DE QUIM DOMENE

XERRADES

Divendres 15 de desembre, 19 h, 
Casal Marià

El geògraf i professor de turisme 
a la UdG José Antonio Donaire 
parlarà de com el turisme de sol i 
platja hauria d’evolucionar cap a la 
reducció de l’impacte ambiental 
i la millora de la convivència dels 
visitants amb la població local. 

Activitat gratuïta

“ELS REPTES DEL NOU 
TURISME. POT SER 
SOSTENIBLE, SOCIAL  
I SEGUR?”
A CÀRREC DE JOSÉ ANTONIO 
DONAIRE

XERRADES

Divendres 15 de desembre, 19 h, 
Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Representants de les diferents 
comunitats religioses debatran 
sobre la cohesió i convivència entre 
les diverses confessions a la ciutat 
d’Olot. Es parlarà de convivència, 
integració i relació entre diferents 
sensibilitats. Moderarà el debat el 
politòleg Xavier Casademont. 
Ho organitza: PEHOC

Activitat gratuïta

COHESIÓ I CONVIVÈNCIA 
INTERRELIGIOSA? 
MIGRACIONS I RELIGIÓ  
A OLOT

XERRADES
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15 divendres
Xerrada / Els grans interrogants de la ciència
“Els reptes del nou turisme. Pot ser sosteni-
ble, social i segur?”, amb J.A. Donaire
Casal Marià, 19 h

Xerrada 
“Cohesió i convivència interreligiosa? 
Migracions i religió a Olot”
Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 19 h

Xerrada “La mirada d’un creador”, 
amb Quim Domene
Orfeó Popular Olotí, 20 h

Teatre 
Nadia 
Teatre Principal d’Olot, 21 h

17 diumenge
Música 
Concert de Nadal de les corals olotines
Sala El Torín, 18 h

Tradicions 
13a edició del Pessebre Vivent de Sant Roc
Fonts de Sant Roc, 18 h
Ho organitza: Associació dels Amics del Pessebre 
Vivent de Sant Roc

16 dissabte 
Taller infantil de postals de Nadal
Museu dels Sants, 11 i 12 h 

Presentació del volum 3 de les Obres com-
pletes de Josep Berga i Boix
Museu dels Sants, 18 h

Cagatió solidari i concert del Quartet de 
Bianya
Orfeó Popular Olotí, 22 h 

Dissabte 16 de desembre, 18 h, Museu dels Sants

L’estudiant de la Garrotxa, que obre el tercer volum de les obres completes de Berga i Boix, va ser la primera no·
vel·la publicada dels pintors de l’Escola d’Olot. Com les altres tres que inclou el volum, Clareta, Un mar de brutícia 
i Un retrat esborrat, escrites al voltant de la dècada dels noranta del segle XIX, tracta la concepció de l’artista, amb 
un rerefons autobiogràfic i amb les mateixes obsessions antitaurines i antiflamenquistes. Més enllà de la temàtica 
costumista i moralitzant, les novel·les permeten endinsar·se en la societat garrotxina i gironina de final de segle, i 
transporten el lector als paisatges rurals i urbans d’Olot, Girona i Sant Joan les Fonts.

Activitat gratuïta

NOVEL·LES CURTES 
PRESENTACIÓ DEL VOLUM 3 DE LES OBRES COMPLETES DE JOSEP BERGA I BOIX,
A CÀRREC DE MITA CASACUBERTA

LLETRES
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Agenda desembre

20 dimecres19 dimarts
Lletres / Club de lectura 
Comentari de Records de la 
darrera carlinada 
Biblioteca M. Vayreda, 19 h

21 dijous
Lletres / Club de lectura fàcil
Catalunya 1714. Una història de guerra i 
traïcions, d’Eugènia Savador 
Biblioteca M. Vayreda, 19 h

18 dilluns
Lletres / Hora del Conte 
Fem un pessebre, amb País 
de Xauxa 
Biblioteca M. Vayreda, 18 h

Dilluns 18 de desembre, 18 h, 
Biblioteca Marià Vayreda

País de Xauxa explicarà la història 
Fem un pessebre, a l’Hora del Con·
te de la Biblioteca Marià Vayreda 
d’Olot, que aquest mes està dedi·
cada al Nadal.

Activitat gratuïta

LLETRES

FEM UN PESSEBRE
PAÍS DE XAUXA

HORA DEL CONTE 

26 dimarts
Concert de Sant Esteve 
Casal Marià, 18 h 
Ho organitza: Agrupació Sardanista 
Olot

Els Pastorets d’Olot 
Orfeó Popular Olotí, 19 h 

25 dilluns

NADAL

27 dimecres
Concert de Nadal de la 
Garrotxa
Teatre Principal d’Olot, 20 h

28 dijous

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
FESTIVAL DE VALSOS I DANSES

MÚSICA

Dimecres 27 de desembre, 20 h, Teatre Principal d’Olot

Un tradicional concert d’Any Nou, com els que se celebren per aquestes dates a la ciutat de Viena. L’Orquestra 
Simfònica del Vallès, dirigida per James Ross, interpretarà diversos clàssics nadalencs com la Marxa Radetzky i 
A prova de foc, de Johann Strauss; El bell Danubi blau, El baró gitano, Veus de primavera i Visca Hondures, de 
Johann Strauss II. No hi faltaran, tampoc, la Dansa dels esclaus perses, de Georges Bizet; la Dansa final, d’Alberto 
Ginastera, i Veus de primavera, Serenata i Chicken Reel, de Leroy Anderson. Valsos i polques centreeuropees 
interpretats per una quarantena de músics dirigits per James Ross. 
Ho organitzen: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i Consell Comarcal de la Garrotxa

Preu: 15, 12, 7 i 5 euros anticipada i 18, 15, 10 i 7 euros a taquilla el dia del concerts

CONCERT DE NADAL DE LA GARROTXA

Dimarts 19 de desembre, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda

Margarida Casacuberta moderarà un espai de trobada i conversa al voltant 
del llibre Records de la darrera carlinada, en el qual l’escriptor olotí Marian 
Vayreda repassa les experiències viscudes combatent a la tercera guerra 
carlina.  

Activitat gratuïta

LLETRES

RECORDS DE LA DARRERA CARLINADA, 
DE MARIAN VAYREDA

CLUB DE LECTURA 



9

24 diumenge23 dissabte 22 divendres
Lletres / Recital de poesia
Palau i Fabre. Les pulsions del jo, a càrrec dels 
alumnes de l’Institut Montsacopa 
Sala El Torín, 19.30 h

31 diumenge30 dissabte 
Taller infantil: fes el teu fanalet
Museu dels Sants, 11 i 12 h 

Els Pastorets d’Olot 
Orfeó Popular Olotí, 19 h 

29 divendres

Per Nadal regala Cultura!
Consulta l’agenda gener-juny 2018 a partir del 12 de desembre 

al web www.olotcultura.cat
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Exposicions

Des de temps immemorials els éssers humans 
creuen en alguna cosa. Aquesta exposició repassa 
les diferents creences del llarg del temps, tant les 
actuals com les ja extingides, ja siguin religions, 
supersticions o pseudociències. La mostra també 
recull el rol que desenvolupen les religions en la 
societat a través de l’obra social, i els conflictes 
que s’han originat en nom seu. A través de textos 
i diverses obres d’art, es proposa al visitant que 
reflexioni sobre les seves pròpies creences i les dels 
altres.

“CREENCES I RELIGIONS. LLIBERTAT, 
DIVERSITAT I CONFLICTE” 
Fins al 28 de gener, Museu dels Sants

“LOGOTIPS HISTÒRICS OLOTINS”
Fins al 30 de desembre, Arxiu Comarcal de 
la Garrotxa

Artistes olotins de renom, com Josep Berga i Boada, 
van dissenyar logotips d’institucions i associacions 
de la ciutat. La mostra en recull una vintena 
d’elaborats entre 1847 i 1938, com el de la Sociedad 
Filarmónica Olotense o el de la Cooperativa de 
Consum.

“MONTSERRAT ROIG. CRÒNICA 
D’UN TEMPS I D’UN PAÍS”
De l’11 de desembre al 31 de gener, Can Monsà

Una exposició que proposa un repàs a la trajectòria 
professional i personal de l’escriptora i periodista 
a través de diversos àmbits: infància i franquisme, 
feminisme, catalanisme popular, compromís 
social, compromís amb les esquerres, l’escriptora, 
la periodista, l’afició del teatre i la denúncia dels 
horrors del nazisme. L’exposició combina fotografies 
de l’època amb fragments de peces periodístiques i 
literàries de Montserrat Roig. 
Horaris de visita: de dilluns a divendres de 10 a 20 h
Ho organitza: Servei de Català d’Olot·la Garrotxa.

“300 ANYS DE CADASTRE”
Fins al 29 de desembre, Arxiu Comarcal de 
la Garrotxa

Des del 1717, els veïns d’Olot paguen el cadastre, un 
nou impost creat per Felip V, que grava l’habitatge. 
La vitrina del trimestre ho recorda a través de 
documents conservats a l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa.

“AL TALLER DE JOSEP CLARÀ. 
ELS GUIXOS D’UN ESCULTOR 
IRREPETIBLE” 
Fins al 14 de gener, Sala Oberta

Josep Clarà és un dels escultors més emblemàtics 
de la ciutat d’Olot i un dels artistes catalans més 
destacats de la primera meitat del segle XX. 
L’exposició fa un recorregut per la seva trajectòria 
artística, mostrant obres ben conegudes com 
Deessa, Maternitat o Puixança, i d’altres que 
sorprenen per la seva força. La mostra vol 
acostar l’escultor al públic i canviar la imatge que 
tradicionalment s’ha presentat de l’artista fent palès 
el seu compromís amb la llibertat i la democràcia. 
La majoria de les peces són guixos, un material poc 
comú en les exposicions, però molt important en el 
procés creatiu.

OLIS D’ELISABET ORTEGA I JOSEP 
MATA DIUMENGE
Del 2 de desembre al 6 de gener, Cafè Art 
Fontanella XII

Elisabet Ortega, artista de Campdevànol i membre 
del col·lectiu Artpirineus, mostrarà la sèrie de 
pintures Fràgil. Compartirà espai amb les obres del 
pintor Josep Mata Diumenge.
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Tema del mes

La Mostra de Pessebres tornarà 
a omplir Olot de propostes 
pessebrístiques que, com sempre, 
combinaran la tradició amb la 
contemporaneïtat. La Mostra 
s’ubicarà en cinc seus (Museu 
dels Sants, edifici Hospici, Can 
Trincheria, Biblioteca Marià 
Vayreda i claustre del Carme) que 
acolliran exposicions i muntatges 
pessebrístics. 
A sota les voltes de l’edifici de 
l’Hospici hi podrem veure quatre 
pessebres populars de gran format 
fets per pessebristes d’arreu de 
Catalunya; a la Sala Oberta 2, 
una exposició de diorames de 
la tradició pessebrística d’Olot i 
la Garrotxa. A la planta baixa del 
Museu dels Sants d’Olot, David 
López farà un muntatge amb les 
peces de la col·lecció Renart que 
custodia el Museu. A Can Trincheria 
s’hi podrà visitar una exposició 
titulada “Músics de pessebre”, en 
què podrem veure un centenar 
de figures de pessebre que 
representen músics de tot tipus 
amb els instruments. Com sempre, 
al primer pis de la casa hi trobareu 
el singular Pessebre de saló. Els 
finestrals de la Biblioteca Marià 
Vayreda acolliran l’exposició “Els 
pescadors de l’Escola Municipal 
d’Expressió”, obra dels alumnes 
del centre, inspirada en el riu. I els 
estudiants de l’Escola Superior d’Art 
i Disseny d’Olot aposten un any 
més per la visió contemporània del 
Nadal amb un muntatge al claustre 
de l’escola. 
També es podrà visitar un pessebre 
de xocolata a Ferrer Xocolata i 
el pessebre de Sant Ferriol de 
Lluís Badosa i Melcior Teixidor. 
Per la seva banda, l’Agrupació de 
Pessebristes d’Olot i la Garrotxa 
organitza un recorregut per 
diferents mostres pessebrístiques.
Més informació a  
www.pessebristes·garrotxa.cat

Mostra de Pessebres a Olot 
Del 2 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES GRATUÏTES A LA 
MOSTRA DE PESSEBRES AL MUSEU DELS SANTS

APERITIUS FÀCILS DE FER I PER QUEDAR BÉ
Taller de cuina per fer aperitius durant les festes de Nadal, a càrrec de 
Joan Masegur del restaurant Hostal dels Ossos
Dissabte 9 de desembre, 18 h

POSTALS DE NADAL
Taller de postals de Nadal amb collage, a càrrec de la companyia La Sal
Dissabte 16 de desembre, d’11 a 12 h i de 12 a 13 h
Taller per a nens i nenes a partir de 3 anys
Cal inscripció prèvia al 972 266 791

FES EL TEU FANALET
Taller de fanalets de Reis, a càrrec de la companyia La Sal
Dissabte 30 de desembre, d’11 a 12 h i de 12 a 13 h
Taller per a nens i nenes a partir de 3 anys
Cal inscripció prèvia al 972 266 791.  

INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE PESSEBRES 
Dissabte 2 de desembre, 17 h, Can Trincheria
HORARIS DE LES SEUS 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 17 a 19 h
Caps de setmana i dies 6 i 8 de desembre, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, de 18 a 20 h
VISITES GUIADES A LA MOSTRA 
Per a grups amb reserva prèvia al 972 266 762 (preu: 60 euros/grup)
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Tema del mes

Segona edició de Veus, un festival on formar·se amb 
professors de renom, compartir experiències amb 
altres cors i grups vocals, i gaudir dels concerts  
a cappella i de la força del cant vocal.

Tallers i classes magistrals
La formació és un dels pilars del festival Veus i per això 
cada dia s’ha programat una activitat per perfeccionar 
la tècnica vocal, adreçada tant a aquelles persones 
que ja canten en alguna coral o en algun grup com 
a aquelles altres que volen introduir·se al món de la 
música. Els preus dels tallers van dels 13 als 18 euros, 
amb descomptes per als membres de les corals.
Dijous 7 de desembre (17 h, Líquid Club), Pulmon 
oferirà una classe magistral de beatboxing, una tècnica 
d’emetre diversos sons i ritmes utilitzant només la boca. 
Pulmon emet sons de samba, reggae, funk, hip-hop i 
techno, entre d’altres. 
Divendres 8 de desembre (11 h, sala El Torín), Rebeca 
Rods i Amos Obasohan oferiran una jam session de 
gòspel titulada Olot és gòspel. Nascut a Nigèria però 
instal·lat a Espanya des de fa una bona colla d’anys, 
Amos Obasohan s’ha format en el gòspel com a pastor 
d’una església evangèlica i ha fusionat el gòspel amb 
el flamenc. Rebeca Rods és una artista gallega que 
ha creat el seu propi cor de gòspel i ha actuat com a 
corista de grans cantants com Alejandro Sanz, Paulina 
Rubio, Marta Sánchez o Malú.
Dissabte 9 de desembre (11 h, Orfeó Popular Olotí), el 
grup britànic The Sons of Pitches oferirà un taller vocal. 
Aquest formació va participar en el  programa The 
Naked Choir a la BBC i des de llavors triomfen arreu. El 
grup actuarà dissabte al vespre al Teatre Principal. 
Diumenge 10 de desembre (11 h, Orfeó Popular Olotí), 
Josep Vila dirigirà un taller adreçat específicament a 
les corals. Vila ha impartit cursos de direcció coral al 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya i per a la 
Federació de Cors Infantils d’Àlaba.  

Concerts, sessions golfes i programació familiar
La programació musical de Veus inclou concerts amb 
grups internacionals com Solala (Suècia), The Sons 
of Pitches (Regne Unit) o Gema 4, així com un grup 
nacional finalista de l’última edició del programa Oh 
Happy Day de TV3, Sound Six. 
A més, els dies 7, 8 i 9 de desembre es podrà gaudir 
del festival d’una manera més distesa ballant a les 
sessions golfes de les 23.30h, al ritme del doo-wop de 
Velvet Candles, el soul, funk i R&B de Scarlet’s Diamond 
i el beatboxing de Pulmon. 
Per a tota la família s’han programat dos espectacles: 
una introducció a la lírica amb Hi havia una vegada... 
l’òpera encantada i el concert de V·E·U·S!, del Cor 
Infantil Amics de la Unió.

 

Veus. Festival de grups vocals de Catalunya
Del 7 al 10 de desembre

PROGRAMA
TALLERS I CLASSES MAGISTRALS

Dijous 7 de desembre, 17 h, Líquid Club
Beatboxing, a càrrec de Pulmon

Divendres 8 de desembre, 11 h, sala El Torín
Jam session Olot és gòspel, amb Rebeca Rods 
i Amos Obasohan
 
Dissabte 9 de desembre, 11 h, Orfeó Popular Olotí
Taller vocal, a càrrec de The Sons of Pitches

Diumenge 10 de desembre, 11 h, Orfeó Popular Olotí
Taller per a corals, a càrrec de Josep Vila

CONCERTS I SESSIONS GOLFES
Dijous 7 de desembre 
20.30 h, Teatre Principal d’Olot Solala
23.30 h, Líquid Club Pulmon Beatbox

Divendres 8 de desembre
20.30 h, Teatre Principal d’Olot Sound Six
23.30 h, sala El Torín Velvet Candles

Dissabte 9 de desembre
12 h, Teatre Principal d’Olot Hi havia una vegada... 
l’òpera encantada
18 h, sala El Torín Gema 4 
20.30 h, Teatre Principal d’Olot The Sons of Pitches
23.30 h, sala El Torín Scarlet’s Diamond & The 
Femme Soul Band

Diumenge 10 de desembre
18 h, Teatre principal d’Olot Cor Infantil Amics de 
la Unió
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Actualitat

Faber es prepara per al 2018

Faber treballa per preparar les estades del 2018. Per ara ja n’hi ha cinc 
de programades dedicades a les següents temàtiques: urbanisme i el 
futur de les ciutats petites i mitjanes, programari lliure i llenguatges ma·
temàtics, transició energètica (sostenibilitat, educació, futur), innovació 
pedagògica i les escoles al segle XXI i robòtica.

LA PEÇA DEL MES DEL 
FONS DELS MUSEUS 
D’OLOT

Fired Bible (Bíblia cremada), 
d’Araki Takako 
Una peça de ceràmica japonesa 
feta de fines làmines de ceràmica 
amb restes de textos serigrafiats, 
amb l’aparença d’haver estat 
cremada i calcinada. Un treball 
marcat per les explosions nuclears 
d’Hiroshima i Nagasaki. La peça es 
pot veure a l’exposició “Creences 
i religions. Llibertat, diversitat i 
conflicte”, al Museu dels Sants.

Retrat de Josep de 
Trincheria
Josep de Trincheria va ser un 
pagès de Prats de Molló. Després 
d’anys de lluita a França, es va 
instal·lar a Olot. Al retrat apareix 
muntant a cavall. Per la gran 
desproporció entre la figura i el 
cavall, es pensa que primer es 
va pintar el personatge i després 
algú li va afegir el cavall. El retrat 
es pot veure a la Casa Museu Can 
Trincheria

El MOT 2018 es dedicarà a la literatura del 
compromís

Sota el lema Literatura encarnada, les converses del Festival de Litera·
tura MOT giraran a l’entorn de la literatura que vol fer de testimoni de 
la realitat que ens envolta, ja sigui en l’àmbit de l’experiència privada o 
col·lectiva, posant el focus en el compromís que tot escriptor estableix 
amb si mateix, amb la seva manera de ser al món i de viure l’experièn·
cia. El comissari del MOT 2018 és el periodista, filòsof i escriptor Josep 
Ramoneda. Alguns autors nacionals i internacionals que ja han confir·
mat la seva assistència al MOT 2018 són Erri De Luca, Pep Coll, Belén 
Gopegui, Edurne Portela, Mar Bosch, John Carlin i Ngugi wa Thiong’o.

La taquilla del Teatre tanca els dilluns

Mentre durin les obres del Firal, la taquilla del Teatre estarà tancada els 
dilluns al matí. Us podeu dirigir a Can Trincheria en horari de 10 a 14 h. 
La resta de dies, l’horari de la taquilla del Teatre serà el mateix: dimarts 
de 10 a 13 h; dimecres, dijous i divendres de 16.30 a 20 h i des d’una 
hora abans dels espectacles, si encara en queden de disponibles, a  
La Carbonera.

El dia 12, consulta la programació del 2018!

A partir del dimarts 12 de desembre, a les 10 del matí, estarà disponible 
la programació cultural per al primer semestre del 2018 al web 
olotcultura.cat i es podran comprar les entrades per als espectacles 
de pagament. Podreu recollir l’agenda Olot Cultura en paper a partir 
del 20 de desembre als llocs habituals.

L’Eixample Malagrida i els moviments 
gravitacionals, a estudi gràcies a les 
Beques Ciutat d’Olot

Arnau Vergés Tejero és el guanyador de la beca Ernest Lluch de Cièn·
cies Socials i Humanes amb el projecte “L’Eixample Malagrida d’Olot: 
Ciutat jardí, ciutat radial o geometria natural?”. L’estudi se centrarà a 
aclarir si es pot donar per vàlid el model de ciutat jardí com a base del 
projecte, i si l’autoria real correspon a Joan Roca i Pinet i Josep Este·
ve, els dos arquitectes que signen els plànols. Guillem Roca Méndez 
ha rebut la beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals per al projecte 
“Cartografia a partir de sistemes d’informació geogràfica (SIG) de la 
susceptibilitat de processos gravitacionals a la Garrotxa (Catalunya)”. 
Els moviments gravitacionals (esllavissaments) són un tipus de feno·
men que poden generar una gran perillositat. El projecte elaborarà un 
mapa de la Garrotxa amb les zones que han patit despreniments i les 
que en poden patir.
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Biblioteca

NOVETATS A LA BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA

BELL, Darcey
Un petit favor

HARUF, Kent
Cançó de la plana

LEWIS, Ted
Carter

LLACH, Lluís
El noi del Maravillas 

LÓPEZ BARRIO, Cristina
Niebla en Tánger

MARTÍ, Carme
El camí de les aigües

NOAH, Trevor 
Prohibido nacer: memorias 
de racismo, rabia y risa

PERRY, Sarah
La serpiente de Essex

RUSHDIE, Salman
La decadència del Nero 
Golden

SIERRA, Javier
El fuego invisible

SOLÉ, Ramona
Instint de supervivència

TRIGO, Xulio Ricardo
L’homenatge 

EL JOC DEL CÒMIC A LA BIBLIOTECA
Saps l’autor i el títol de l’obra 
d’aquesta tira còmica? Om·
ple les butlletes que troba·
ràs a la Biblioteca i partici·
pa en el sorteig de dues 
entrades per veure un dels 
espectacles organitzats per 
Olot Cultura!



Consulta tota a programació i compra les entrades a 
partir del dimarts 12 a les 10 h!

Avanç de la programació gener-juny 2018 
PER NADAL REGALA CULTURA!

CARLES BELDA I CARLES SANJOSEX
CÀNTUT
Dijous 4 de gener, 20 h, sala El Torín

MISHIMA
ARA I RES
Dissabte 7 d’abril, 20 h, sala El Torín

JOAN MIQUEL OLIVER
ATLANTIS
Dissabte 12 de maig, 20 h, sala El Torín

E.V.A.
T DE TEATRE
Divendres 9 de febrer, 21 h, Teatre Principal d’Olot

LA VISITA DE LA VELLA DAMA
VICKY PEÑA I FARRÉS BROTHERS
Divendres 2 de març, 21 h, Teatre Principal d’Olot

BODAS DE SANGRE
LA PERLA 29 I CLARA SEGURA
Dissabte 17 de març, 21 h, Teatre Principal d’Olot



Cada any, al voltant del Dia Inter-
nacional de la Discapacitat (3 de 
desembre), La Coordinadora i Olot 
Cultura organitzen conjuntament 
un espectacle de circ. Aquest any 
serà Mur, de Camaleònica Produc-
cions, el dissabte 2 de desembre. 
Hem parlat amb els responsables 
de La Coordinadora sobre la tasca 
que fan per apropar la cultura a les 
persones que pateixen algun tipus 
de discapacitat.

Què és La Coordinadora? 
La Coordinadora existeix des de 
fa més de deu anys i en formem 
part cinc entitats: l’Agrupació de 
Persones Sordes de la Garrotxa, 
l’AANEE (Associació d’Amics dels 
Nens d’Educació Especial), el Club 
Atletisme Garrotxa, l’Associació de 
Discapacitats de les Comarques 
Gironines (Adis·CG) i MIFAS. A més 
de treballar cadascuna pel nostre 
compte, a través de La Coordinado·
ra ens donem suport en projectes 
individuals de cada entitat i també 
desenvolupem projectes conjunts.

Amb quins objectius treballeu?
Centrem els esforços a conscien·
ciar la població i a donar suport i 
assessorament a qualsevol institució 
que vulgui organitzar una activitat 
accessible a tothom. Són dues línies 
que van lligades: cal conscienciació 
perquè la gent tingui present que 
les persones amb una discapacitat 
poden tenir una necessitat especial 
i cal ajudar els organitzadors d’actes 
a conèixer quines són aquestes 
necessitats i quins recursos fan falta 
per fer·hi front. 

I també organitzeu activitats. 
Sí, des de fa uns anys que junta·
ment amb Olot Cultura programem 
un espectacle de circ inclusiu al de·
sembre. Inclusiu vol dir que pugui 
accedir·hi i gaudir·ne tothom, si cal 

amb una adaptació. Es fa al Teatre 
Principal, que  està adaptat per a 
persones amb problemes de mo·
bilitat. Es va escollir la disciplina del 
circ perquè no requereix traducció 
en llengua de signes. I si una per·
sona sorda i cega vol assistir·hi, se 
li posa a la disposició un traductor 
perquè pugui seguir l’espectacle. 
De cara a l’any vinent col·laborem 
amb l’itinerari sobre Drets Civils que 
es dedicarà a la diversitat funcional.

I té bona acollida.
Molt bona. Cada any s’omple el 
Teatre i hi assisteixen persones amb  
discapacitat i sense, i això és el que 
fa que sigui un espectacle total·
ment inclusiu. Aquest any, a més, 
des de La Coordinadora organit·
zem un taller de circ al matí obert a 
tothom.

Queda, però, molta feina per fer.
Sí. Sovint, si les activitats no surten 

d’un dels col·lectius de persones 
amb discapacitat, no s’acostuma a 
pensar que hi ha un volum impor·
tant de gent amb algun tipus de 
discapacitat a Olot i a la comarca:  
persones sordes, cegues, amb 
problemàtiques motrius diverses, 
intel·lectuals..., que volen i que te·
nen dret a accedir a la cultura. 

Quina seria una situació òptima?
Una situació òptima seria la nor·
malització, i que tothom tingués la 
possibilitat de participar en totes les 
activitats culturals. Encara no sabem 
de quina manera, perquè som molt 
lluny d’aconseguir·ho. 

Qualsevol associació o institució 
es pot posar en contacte amb La 
Coordinadora per rebre assesso-
rament?
Sí. Sabem que hi ha molt bona 
predisposició i màxima voluntat per 
part de les associacions i entitats 
perquè els actes siguin inclusius, 
però sovint hi ha desconeixement, 
i nosaltres ens posem a la seva 
disposició per acompanyar·los i 
assessorar·los.
El nostre telefon és el 625 10 40 61.

L’ENTREVISTA

LA COORDINADORA

“HI HA UN VOLUM 
IMPORTANT DE PERSONES 
AMB ALGUNA DISCAPACITAT 
QUE TENEN DRET A ACCEDIR  
A LA CULTURA”

El plafó
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