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7 dimarts
Cantata
el circ bum
Teatre Principal d’Olot_19 h
Organitza:  EMMO

14 dimarts
club de lectura juvenil
Biblioteca Marià Vayreda_18 h

21 dimarts
club de Superlectura 
juvenil
Biblioteca Marià Vayreda_19 h 

8 dimecres
Xerrada amb Xavier Pallàs
la cObla de miniStrerS 
vS. la cObla de SardaneS 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
Garrotxa

15 dimecres

9 dijous
Hora del conte amb Dolors Arqué
un gira-SOl pren el SOl
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

16 dijous
Presentació de llibre
bOneS pràctiqueS 
en la rehabilitació 
arquitectònica
Observatori del Paisatge (Hospici)_19 h 

Olot, temps de paraules
biel meSquida enS parla 
de bartOmeu rOSSelló-
pòrcel
Can Trincheria_19.30 h 
LAP
acOrar
Teatre Principal d’Olot_21 h

13 dilluns

20 dilluns 22 dimecres
Xerrada amb Joan Manuel del Pozo
SavieSa, cOneixement 
i infOrmació 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza:  Aules de Difusió Cultural 
Garrotxa

23 dijous
Contes en anglès amb Debi Moss
cinderella
Biblioteca Marià  Vayreda_18 h 

27 dilluns 28 dimarts
lectureS del meS-
eSpai Obert
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries 29 dimecres

6 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 

30 dijous

1 dimecres
Inauguració d’exposició
dignatariS i dignatàrieS
Pati de la Caritat_12 h 

Música
maria del mar bOnet
Plaça de Braus_19 h

fira de la primavera

2 dijous
LAP
exvOtS
Museu dels Sants_20, 21 i 22 h



25 dissabte
aleS a la cultura
Can Trincheria_18 h 

Música
zarzuela in kabaret
Teatre Principal d’Olot_20 h 

1 dissabte
Teatre
labOractOri jOve
Teatre Principal d’Olot_19 h

cercavila de cOrpuS
Sortida de l’Hospici_19 h

preSentació 
de la cerveSa kekS WevOO
5titius_19 h

10 divendres
Inauguració d’exposició
treballS de fi de curS 
de l’eme
Sala 15_19 h 

Xerrada de Ferran Requejo
“independència, 
federaliSme O què?”
Orfeó Popular Olotí_19 h 

Teatre
el nOm
Teatre Principal d’Olot_21 h

17 divendres
Grans interrogants de la ciència
“una erupció vOlcànica 
pOt alterar el clima de la 
terra?”
Casal Marià_19 h 

11 dissabte
Taller de dansa tradicional
OfOlk
Espai Núria_18 h

Teatre
tOc  tOc
Orfeó Popular Olotí_20 h 

18 dissabte 
Visita guiada gratuïta
miquel plana, gravadOr
Sala Oberta_12 h

entrega delS premiS 
jOrdi pujiula
Orfeó Popular Olotí_17.30 h 

Teatre
tOc  tOc
Orfeó Popular Olotí_20 h 

jOrnada de pOrteS 
OberteS alS muSeuS d’OlOt

19 diumenge
Teatre
tOc, tOc
Orfeó Popular Olotí_20 h 

jOrnada de pOrteS OberteS 
alS muSeuS d’OlOt

12 diumenge
trObada de l’aSSOciació 
d’amicS cOl·lecciOniSteS
Plaça Clarà_10 h

feSta de fi de curS 
de rialleS
Hospici_a partir de les 10.30 h

Balls de saló
criStianS triO
Sala El Torín_18 h 

Cantània
ha paSSat un àngel
Plaça de Braus_18 h

Teatre
tOc  tOc
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
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Olot, ciutat adherida a:

El PLAFÓ amb la col·laboració de la: 

exposicions
Sala Oberta_
“miquel plana, gravadOr”
Fins al 24 de juny

Sala Oberta 2_
“l’art SOlidari. fOnS d’art 
de la creu rOja”
Fins al 24 de juny

museu dels Sants_
“exvOtS”
Fins al 26 de maig

façana de l’hospici_
“dignatariS i dignatàrieS”
De l’1 de maig al 30 de juny

museu dels volcans_
“eSpai terra”
Fins al 24 de juny

Sala 15_
expOSició de treballS de fi 
de curS de l’eme
Del 10 de maig al 16 de juny

arxiu comarcal de la garrotxa_
“leS caricatureS d’andreu 
dameSOn” 
Fins al 31 de maig

biblioteca marià vayreda_
“auca delS 20 anYS del 
Servei de català” 
Del 2 al 31 de maig

can trincheria_
“cartellS de cinema 
anticS”
Del 24 de maig al 14 de juny

ateneu central_
“cOncurS de cartellS 
WevOO 2013”
Del 24 de maig al 14 de juny

galeria joan prat_
www.joanprat.com

fOnSdart galeria_
ramOn mª carrera
Fins al 31 de maig

24 divendres
Xerrada d’Antoni Abat Ninet
“catalunYa a la unió 
eurOpea”
Sala d’actes de l’IMPC_19.30 h 
Organitza: Estelada 2014

Presentació de llibre
SOmniS d’eScarlata
Can Trincheria_19.30 h 

Dansa
tOtS danSen
Teatre Principal d’Olot_21 h

26 diumenge
Teatre
elS alumneS de l’eme 
pugen a l’eScenari
Teatre Principal d’Olot_19 h 

Concert coral
cantada de primavera 
de la cOral crOScat
Pati de l’Hospici_18 h

 

5 diumenge
Dansa tradicional
juguem?
Teatre Principal d’Olot_19 h
Organitza: Esbart Olot

entrada gratuÏta alS 
muSeuS d’OlOt

4 dissabte
Música
muSiclubOrfeó
Orfeó Popular Olotí_tarda

Recital
elS pOeteS Saluden 
la primavera
Casal Marià_19 h 
Organitza:  Amics de les Lletres 
Garrotxines 

Dansa tradicional
d’aquí i d’allà
Teatre Principal d’Olot_20 h
Organitza: Esbart Olot

3 divendres
Conferència de Miquel  Vilardell
“la Sanitat pública 
éS pOSSible?”
Casal Marià_19.30 h 
Organitza:  ERC

31 divendres
Recital de poesia
jOrge luiS bOrgeS
Sala El Torín_19 h
Organitza: INS La Garrotxa

Taula rodona
“la cultura del Segle xxi: 
meStiSSatge, SOcietat 
i nació”
Casal Marià_19 h 

Teatre
labOractOri jOve
Teatre Principal d’Olot_20 h

preSentació del WevOO
Ateneu Central_22 h
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l’entorn natural de la garrotxa 
des de l’òptica dels nens
El Museu dels Volcans ha proposat una activitat a les 
escoles de la Garrotxa relacionada amb el món de la 
fotografia i el paisatge, coincidint amb l’exposició “Espai 
Terra, Catalunya com tu l’has vist”, que es pot veure a la 
sala d’exposicions temporals del Museu dels Volcans. La 
idea és fer una recollida d’imatges de parcs urbans i espais 
verds de la nostra comarca des de la visió dels diferents 
grups de classe. Les imatges recollides s’exposaran durant 
el mes de juny i també es podran veure en una edició del 
programa Espai Terra, de TV3, promotor d’aquesta mostra 
juntament amb el Museu Blau. 

187 obres opten 
als premis ciutat d’Olot 2013
Aquest any s’han presentat 187 obres als Premis Ciutat 
d’Olot. 75 d’elles opten al Premi Marian Vayreda de Prosa 
Narrativa, 90 al Premi Joan Teixidor de Poesia Haikus en 
Línia i 22 al Premi de Novel·la Juvenil. El veredicte es 
donarà a conèixer el proper mes de juny. 

100 plafons (i 16 anys)
Aquest plafó que teniu a les mans és el número 100. 
100 mesos informant de l’activitat cultural de la ciutat. El Plafó va néixer l’any 1997 amb una clara vocació cultural, 
vocació d’arribar a tothom i vocació ciutadana. Així ha arribat als nostres dies. El Plafó informa mensualment de 
l’activitat que porten a terme els equipaments culturals de la ciutat, però també està obert a fer difusió dels actes 
que organitzen les entitats culturals d’Olot. És un altaveu, un punt d’informació, una invitació permanent a participar 
activament en les activitats culturals que es fan a casa nostra, i anima els garrotxins a sortir i a formar part d’aquesta 
àmplia oferta cultural. Que sigui per molts anys!

actualitat_
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tema del mes: 
Òperes (en DVD)

novetats

_FORNS, Albert.  
Albert Serra (la novel·la, no 
el cineasta)

_RAHOLA, Pilar. 
El carrer de l’Embut

_RESTREPO, Laura.
Hot sur

_ROBLES, Joan Manuel i 
ALBESA, Martí. Valents

_VALDÉS, Zoé. 
La mujer que llora

_WALLACE, David Foster. 
L’escombra del sistema

totes les novetats a: 

hora del conte:
Dijous 9 i dijous 23_18 h

llibres oblidats 
Biblioteca de clásicos 
para uso de modernos    
Luis Antonio de Villena, 2008. 282 p.
(Entrat a la biblioteca el 2009. Total 
préstecs: 0)

Els antics grecs i romans són els 
nostres ancestres culturals, llunyans 
i pròxims alhora. Sempre fascinants i 
vitalitzadors, periòdicament fertilitzen la 
nostra literatura. Villena és un d’aquests 
escriptors moderns que es declaren pagans 
en el sentit més hedonista i llibertari de la 
paraula, que creu que el món i els autors 
clàssics són els nostres autèntics mestres.
Potser la manca de préstecs d’aquest llibre 
oblidat és deguda al desinterès actual per 
tot el que s’anomena humanitats. Malament 
si les oblidem, perquè ens oblidarem de 
nosaltres mateixos.

C.S.

fes-te amic del facebook 
de la biblioteca

lectures del mes-espai obert
Dimarts 28, 20.30 h

Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

_biblioteca
visita el web de la biblioteca: 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot
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arts 
escèniques_

Exvots
lap
dijous 2_20, 21 i 22 h_ museu dels Sants 
L’artista i comissària de l’exposició “Exvots” (més info a 
la pàgina 12) ens proposa una performance per reflexionar 
sobre el sentit d’aquests objectes. En trasllada el concepte 
al moment actual i el deslliga de la religió per qüestionar-
se quins objectes serien els que, avui en dia, la gent 
reproduiria i portaria a una hipotètica ermita. 

El nom
teatre
divendres 10_21 h_teatre principal d’Olot
El que en principi havia de ser un sopar tranquil i distès 
es converteix en un camp de batalla quan es desencadena 
una disputa en la qual tots els presents començaran a 
dir-se les veritats i a retreure-s’ho tot. Homes i dones es 
converteixen en dimonis plens de misèries i frustracions 
que es treuen els draps bruts els uns als altres. 

l’esbart Olot al teatre
D’aquí d’allà. dissabte 4, 20 h

Juguem? diumenge 5, 19 h
D’aquí i d’allà és un recorregut per conèixer les danses 
d’arreu dels Països Catalans, des de les més tradicionals 
fins a les visions més contemporànies. D’altra banda, 
Juguem? és un espectacle on es donaran a conèixer 
danses típiques de diferents pobles catalans. 
L’entrada és gratuïta però cal recollir-ne la invitació al 
Teatre o a l’Esbart Olot.

Toc toc
11, 12, 18 i 19 de maig_20 h 
Orfeó popular Olotí
Marta Puig dirigeix l’adaptació a Olot de Toc toc, una 
comèdia de Laurent Baffie. Sis personatges que pateixen 
un trastorn obsessiu compulsiu (TOC) es troben a la sala 
d’espera de la consulta d’un psicòleg. El doctor arriba 
amb retard, i mentrestant, el xou a la consulta està servit. 
Venda d’entrades a l’Orfeó Popular Olotí.

preu: 4 euros entrades exhaurides

preu: 12 euros,  8 per als socis de l’Orfeó
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Acorar, amb toni gomila
lap
dijous 16_21 h_ teatre principal d’Olot
Els LAP tanquen la temporada amb aquesta proposta de 
Produccions de Ferro amb text i interpretació de Toni 
Gomila sota la direcció de Rafel Duran. Un monòleg 
sincer, àcid i poètic sobre la identitat col·lectiva mirant 
el passat i el present, i convidant a reflexionar sobre el 
futur. Portant l’entrada de tres LAP anteriors al final 
tindreu una sorpresa.

Laboractori jove
divendres 31_20 h i dissabte 1 de juny_19 h
teatre principal d’Olot
Els nois i les noies que durant aquest curs han participat als 
tallers del Laboractori Jove que ofereix el Teatre Principal 
d’Olot a joves de 12 a 18 anys presenten el resultat del 
seu treball, on disseccionen el món publicitari des de 
l’humor burlesc. Una poma vermella i radiant que causa el 
son etern. Un mirall que repeteix que cal la bellesa eterna. 
Uns diamants que ningú no sap cap a on van. Treballar 
per consumir, jugar per no pensar, creure per no saber, 
dormir per no assumir. Poma emmetzinada, mirall trucat, 
gent capriciosa i infantil: la maquinària i el producte de la 
fàbrica de la publicitat. Mentre les aparences enganyin, tot 
s’hi val! 

Tots dansen 
divendres 24_21 h_teatre principal d’Olot
117 joves d’ESO dels INS Bosc de la Coma i Garrotxa 
i de les escoles Petit Plançó i Cor de Maria pujaran a 
l’escenari per presentar el resultat d’un procés de creació 
coreogràfica que han portat a terme durant les darreres 
setmanes a través del projecte Tots dansen.
Tots dansen és un projecte del Mercat de les Flors i de 
Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals que vol apropar 
la dansa contemporània als joves.

preu: 9 euros

entrades anticipades a 
teatreprincipal.olot.cat, 

al teatre i a can trincheria

preu: 5 euros, 4 anticipada

preu: 5 euros 
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per a tota 
la família_

Festa de fi de curs de Rialles
diumenge 12_pati de l’hospici
Les activitats començaran a les 10.30 h, a l’Hospici, 
d’on sortirà la cercavila amb el Nen i els Sols de Rialles, 
acompanyats per timbalers de la comarca.  A les 11.15 
h es farà el ball del Nen, i Dolors Arqué explicarà un 
conte. Seguidament, es repartiran els premis del concurs 
de dibuix (les bases per participar-hi es poden consultar 
a rialles.cat). A les 12 h, la companyia Jaume Ibars oferirà 
l’espectacle d’animació infantil Ja arriba la Trastos Band. I a 
les 13 h, hi haurà la representació de l’obra Alfons Camús, 
locutor de ràdio, a càrrec de la companyia Els Croscats, 
formada per alumnes de l’Escola Municipal d’Expressió 
d’Olot. 

Plantes i flors a la Biblioteca
El tema del mes de maig de la sala infantil de la Biblioteca 
són les plantes i les flors. El dijous 9, a les 18 h, Dolors 
Arqué explicarà el conte Un gira-sol pren el sol. I el dijous 
23, també a les 18 h, a la sessió de l’Hora del conte en 
anglès, Debi Moss explicarà Cinderella.

els alumnes de l’eme 
pugen a l’escenari
diumenge 26_19 h_teatre principal d’Olot
Els alumnes de l’àrea de teatre de l’Escola Municipal 
d’Expressió d’Olot presenten els seus projectes de final 
de curs. Tres obres que els 28 nens i nenes participants 
dels diferents grups de teatre han preparat durant el 
curs: Les girafes no saben ballar (alumnes de cinc a 
set anys), L’espasa del rei Artús (alumnes de quatre a 
nou anys) i Sobretot no toquis el ganivet (alumnes 
de nou a dotze anys).  Venda anticipada al Teatre, a Can 
Trincheria i a treatreprincipal.olot.cat.

preu: 3 euros

Ha passat un àngel.Cantània
Diumenge 12, 18 h, plaça de Braus

Cercavila de Corpus
Dissabte 1 de juny, 19 h, sortida de l’Hospici

Ball dels Gegants
Diumenge 2 de juny, 12 h, plaça Major
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El Wevoo, el festival de westerns volcànics d’Olot, 
arriba a la quarta edició. El concurs de curtmetratges 
exprés, projeccions d’aquest gènere cinematogràfic i 
altres activitats relacionades constitueixen el programa 
d’aquest 2013.

concurs 
de curtmetratges western
Inscripcions fins al 25 de maig
Com sempre, l’activitat central del Wevoo serà el concurs 
de curtmetratges que s’hauran de rodar i editar en 24 
hores: de l’1 de juny a les 9 h al 2 de juny a les 10 h. 
Els participants es convocaran el dia 1 de juny de 9 a 
10 h, a l’Ateneu Central, on se’ls donaran els elements o 
motius que, obligatòriament, hauran d’estar presents en 
el curtmetratge ja sigui mitjançant el guió o les imatges. En 
aquesta edició hi haurà quatre premis: Primer Premi (800 
euros), Segon Premi (300 euros), Premi Jove al millor curt 
de directors d’entre 13 i 18 anys, Premi Wevoo Kinder 
al millor curt de directors menors de 12 anys i el Premi 
del Públic. 
Per participar-hi, cal inscriure’s abans del 25 de maig 
enviant un correu a wevoolot@gmail.com indicant el 
nom del director, adreça i un telèfon de contacte. Les 
bases completes es poden consultar al web del festival 
wevoo.org.

activitats

exposició western
Del 24 de maig al 14 de juny_Can Trincheria
Mostra de cartells de cinema antics, cedits pel Museu 
del Cinema de Girona i projeccions dels curtmetratges 
Wevoo de les edicions anteriors. 

exposició del concurs de cartells 
Wevoo 2013
Del 24 de maig al 14 de juny_Ateneu Central

degustació de la cervesa keksWevoo
Del 31 de maig al 9 de juny_5titius i Ateneu Central

presentació del Wevoo
Divendres 31_22 h_Ateneu Central
Acte d’inauguració del Wevoo 2013. Música i monòlegs a 
càrrec de Godai Garci i DJ Rantanplan.

presentació de la cervesa keks Wevoo
Dissabte 1 de juny_19 h_5titius

Projecció del film Orson West, 
de fran ruvira
Dimarts 4 de juny_22 h_Cines Olot
Filmoteca. Preu: 4,5 euros.

projecció dels curts participants 
al Wevoo 2013
Dimecres 5 de juny_19 h_Cines Olot
En aquesta projecció es farà la votació per al Premi del 
Públic. Preu: 3 euros.

conferència sobre western
Dijous 6 de juny_19 h_Can Trincheria

entrega dels premis Wevoo 2013
Divendres 7 de juny_20.30 h_Teatre Principal d’Olot

Festa final i concert de Men in Black 
(versions de johnny cash)
Divendres 7 de juny_22 h_Ateneu Central
Preu: 3 euros

Wevoo, el festival de westerns volcànics
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concert de maria 
del mar bonet 
dimecres 1_ 19 h_plaça de braus
Coincidint amb la Fira de la Primavera, Maria del Mar Bonet 
oferirà a Olot un concert per presentar el seu darrer 
treball, Fira encesa, basat en l’obra del poeta mallorquí 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Una activitat inclosa en el 
cicle literari Olot, temps de paraules. Venda anticipada a 
salatorin.olot.cat, al Teatre i a Can Trincheria.

grans festivals de rock 
al musiclub Orfeó
dissabte 4_Orféo popular Olotí
La segona edició d’aquesta activitat estarà dedicada 
als grans festivals de música rock. El programa d’actes 
començarà amb la presentació del cartell d’aquest 
2013, de Ciscoksl, i la inauguració d’una exposició de 
fotografies. A les 19 h, hi haurà una xerrada a càrrec de 
Santi Fàbrega titulada “Festivals que han fet història” i, 
a les 19.45 h, una tertúlia sobre el Festival Canet Rock 
de l’any 1975, amb Josep Maria Francino, Jordi Sellas i 
Enric Bayona.  A les 21 h, tindrà lloc el sopar popular 
i, seguidament, el concert Cançons de festival, amb 
Ton Torné, La Rodona i Magical Mystery Grup, entre 
d’altres.

cantata El Circ Bum
dimarts 7_19 h_teatre principal d’Olot
El forçut, el pallasso, la dansa de l’ós, l’encantador de 
serps... Entrem al món màgic del circ de la mà dels més 
petits de l’Escola Municipal de Música d’Olot (EMMO). Les 
corals de sensibilització i iniciació musical, acompanyades 
per l’orquestra Orff, ens presenten la cantata El Circ Bum, 
d’Eberhard Werdin. Hi col·laboren els alumnes de l’Escola 
Municipal d’Expressió, que han il·lustrat les diferents 
escenes del circ, els del Laboractori i la pallassa Anna 
Alavedra. Entrades anticipades a teatreprincipal.olot.cat, 
al Teatre i a Can Trincheria.
Organitza: EMMO

música_

Sardana de corpus 
i ball dels gegants
diumenge 2 de juny_12 h_plaça major
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cercavila de corpus
dissabte 1 de juny_19 h_sortida de l’hospici

preu: 15 euros, anticipada 12

preu: 2 euros
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amplia la informació a l’e-plafó a 
www.olotcultura.cat/butlleti

cantània 
Ha passat un àngel
diumenge 12_18 h_plaça de braus
Un any més, els nens i les nenes de totes les escoles de 
la Garrotxa ens oferiran el multitudinari concert que 
han estat preparant amb els seus mestres de música 
durant tot el curs.  Aquest any ens presentaran Ha passat 
un àngel, una composició de Mariona Vila amb text de 
Guillem Clua. 
Cantània és una activitat que impulsa l’Auditori de 
Barcelona i que, a la Garrotxa, es coordina des de l’Institut 
de Cultura i des de l’Institut Municipal d’Educació d’Olot. 
Està destinada als escolars de cicle mitjà que, durant 
el curs,  preparen un concert amb els seus professors 
de música, els quals reben una formació prèvia per 
desenvolupar l’activitat a l’aula. 
El dia del concert, s’uniran els nens i les nenes de totes les 
escoles de la comarca que han participat en el projecte i 
interpretaran plegats l’espectacle acompanyats de músics 
professionals.  
Entrades anticipades a teatreprincipal.olot.cat, al Teatre i 
a Can Trincheria.

Zarzuela in Kabaret
dissabte 25_20 h_teatre principal d’Olot
Zarzuela in Kabaret és un espectacle de petit format i amb 
un estil íntim on la soprano Isabel Ricciardi i els músics 
Josep Buforn i Oksana Solovieva interpreten fragments 
de les sarsueles més emblemàtiques. Una proposta 
d’espectacle musical amb forma de teatre cabaret que 
vol tornar al gènere de la sarsuela el prestigi que es 
mereix. La intenció és recuperar l’essència i la popularitat 
d’aquestes propostes, així com el patrimoni musical que 
representen. El cant es combina amb monòlegs plens de 
crítica i reflexió.
La història té com a fil conductor les vivències d’una dona 
que havia estat una reconeguda cantant de sarsuela i que 
va voltar arreu del món presentant els seus espectacles, 
explicades mitjançant la seva besnéta. 
Entrades anticipades a teatreprincipal.olot.cat, al Teatre i 
a Can Trincheria.

preu: 8 euros, 
6 anticipada

preu: 5 euros



museu dels Sants
“exvots”
fins al 26 de maig 
El Museu dels Sants aposta per l’art contemporani 
amb aquesta exposició en què l’artista Raquel Tomàs 
reinterpreta els exvots tradicionals –també coneguts com 
presentalles i miracles– traslladant-los al moment actual. 
Es planteja com serien (quins objectes reproduiríem els 
homes i les dones d’avui en dia) i on es portarien (parlant 
de persones no creients). Tomàs també n’estudia el valor 
històric i la informació que ens proporcionen de cada 
època concreta.

façana de l’hospici
“dignataris i dignatàries”
de l’1 de maig al 30 de juny
Exposició de deu fotografies de gran format que són el 
resultat d’un projecte participatiu de comunicació social. 
Aquest projecte, coordinat per Laia Canosa i Daniel 
Lagartofernández, ha consistit a organitzar diversos 
grups de trobada de persones que han compartit les 
seves experiències i emocions en un moment difícil. De 
tot plegat n’ha sorgit un missatge comú que s’expressarà 
a la inauguració d’aquesta mostra, el dia 1 de maig, 
a les 12 h, al pati de la caritat.

Sala Oberta 2
“l’art solidari. fons d’art de la 
creu roja”
fins al 24 de juny 
Miró, Tàpies, Mariscal, Guinovart, Barceló, Riera i Aragó, 
Beulas o Pitxot són alguns dels grans artistes l’obra dels 
quals es pot veure aquests dies a la Sala Oberta 2 del Museu 
de la Garrotxa. Una exposició d’obres del valuós fons 
d’art de la Creu Roja que posa de manifest la important 
tasca que, des de fa cent anys, la Creu Roja porta a terme 
a la nostra comarca. A més, una oportunitat única per 
veure reunits a Olot tots aquests destacats artistes. 

Sala 15
exposició de l’eme
del 10 de maig al 16 de juny 
Selecció de treballs que els alumnes dels diferents grups 
de l’Escola Municipal d’Expressió (EME) han elaborat 
al llarg d’aquest curs. Els alumnes d’il·lustració i còmic 
hi presenten dibuixos de personatges mitològics. Els 
de plàstica mostren el resultat de dos treballs sobre el 
cos humà fets inspirant-se en Leonci Quera. Finalment, 
els alumnes de ceràmica presenten un treball al voltant 
de l’amistat. la inauguració de la mostra serà el 
divendres 10, a les 19 h. 

12

exposicions_
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Sala Oberta
“miquel plana, gravador”
fins al 24 de juny
En aquesta exposició podem conèixer més a fons la figura 
i l’obra de Miquel Plana (Olot, 1943-2012), artista i bibliòfil 
de referència al nostre país. D’una banda, la mostra ens 
apropa a la seva persona de la mà d’alguns dels seus amics 
i col·laboradors, que ens expliquen les seves vivències 
personals i professionals amb Miquel Plana i que posen 
en relleu la seva manera acurada de treballar: Mireia 
Sopena (editora), Narcís Jordi Aragó (periodista, advocat 
i escriptor), Jordi Estruga (president de l’Associació 
de Bibliòfils de Barcelona), Joaquim Molas (escriptor), 
Francesc Fontbona (director de la secció Unitat Gràfica 
de la Biblioteca de Catalunya), Joan Carrillo (ceramista), 
Quim Domene (artista) i Domènec Moli (editor). D’altra 
banda, l’exposició fa un repàs a les divuit tècniques 
d’estampació que va exposar en el seu llibre Tècniques, 
reverberacions gràfiques, fet amb la col·laboració de Josep 
M. Pujol. De totes elles, Miquel Plana en va treballar sis, de 
les quals també hi podem veure exemples. 

el dissabte 18, a les 12 h, s’oferirà una visita guiada 
gratuïta a l’exposició a càrrec d’elies plana.

biblioteca marià vayreda
“auca dels 20 anys del Servei de 
català”
del 2 al 31 de maig 
Exposició dels dibuixos que els alumnes d’il·lustració 
i còmic de l’EME han fet per a il·lustrar les vinyetes 
de l’Auca dels 20 anys del Servei de Català d’Olot-
la Garrotxa. Els dibuixos es poden consultar al bloc 
http:blocs.cpnl.cat/auca20anys. També en aquest bloc es 
pot participar en el concurs de rodolins per acompanyar 
els dibuixos i explicar la història dels 20 anys d’aquesta 
institució.

l’entrada a les 
exposicions i als actes 

d’inauguració és gratuïta
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arxiu comarcal de la garrotxa
“les caricatures d’andreu dameson”

Fins al 31 de maig

museu dels volcans
“espai terra”

Fins al 24 de juny

can trincheria
exposició de cartells de cinema antics

Del 24 de maig al 14 de juny
Organitza: Wevoo

ateneu central
exposició del concurs de cartells 

Wevoo 2013
Del 24 de maig al 14 de juny

Organitza: Wevoo
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més
activitats_ 

“independència, 
federalisme o què?” 
xerrada de ferran requejo 
divendres 10_19 h_Orfeó popular Olotí
El doctor en Filosofia i catedràtic de Ciència Política a 
la Universitat Pompeu Fabra Ferran Requejo oferirà la 
xerrada “Catalunya i el seu futur polític. Independència, 
federalisme o què?”, dins el cicle Catalunya i els Reptes 
del Segle XXI, que acaba aquest mes de maig. Requejo 
ha estat membre del Comitè Executiu del European 
Consortium for Political Research (1997-2003), de la 
Junta Electoral Central (2004-2008) i és col·laborador 
regular de La Vanguardia i l’Ara.
Organitzen: PEHOC, Estelada 2014, Cercle EURAM-
Garrotxa, Cambra de Comerç de Girona i Òmnium 
Cultural Garrotxa.

bones pràctiques en la 
rehabilitació arquitectònica
dijous 16_19 h_Observatori del paisatge 
(hospici)
L’arquitecte Santi Llagostera presentarà Decàleg de bones 
pràctiques. Criteris d’intervenció en l’arquitectura històrica i 
tradicional, impulsat pel Col·lectiu Patrimoni. La publicació 
vol alertar sobre la desfiguració que han patit els nostres 
pobles i ciutats en els darrers decennis, i dóna pautes per 
a les obres de restauració. En la presentació intervindrà 
també Joan Nogué, director de l’Observatori. 

una erupció volcànica pot 
alterar el clima de la terra?
divendres 17_19 h_casal marià
En les últimes dècades s’ha investigat molt sobre si 
les erupcions més petites també afecten el planeta. 
El doctor en Geografia per la UB i tècnic del Servei 
Meteorològic de Catalunya Marc Prohom donarà 
respostes a preguntes sobre com les petites erupcions 
afecten les temperatures i les precipitacions o sobre si a 
casa nostra en patim els efectes. Una xerrada inclosa en 
el cicle Els Grans Interrogants de la Ciència. 
Organitzen: SIGMA i ICCO.

biel mesquida a Olot
dijous 16_19.30 h_can trincheria
L’escriptor mallorquí Biel Mesquida serà a Olot per 
parlar-nos de l’obra del també mallorquí Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, el qual va tenir una curta però densa 
producció literària (morí als 23 anys), i els experts 
ressalten l’alta qualitat de les seves poesies. Aquesta 
xerrada forma part de l’Olot, temps de paraules 2013.

dia internacional dels museus
18 de maig
Els Museus d’Olot se sumen, com cada any, al Dia 
Internacional dels Museus. Per celebrar-ho, el cap de 
setmana del 18 i 19 de maig, els tres Museus d’Olot 
(Sants, Volcans i de la Garrotxa) oferiran jornada de 
portes obertes. A més, en relació amb l’exposició 
“Miquel Plana, gravador” (més info a la pàgina 13), que 
es pot veure a la Sala Oberta fins al 24 de juny, s’ha 
organitzat una visita guiada gratuïta, el dissabte 18, a les 
12 h, a càrrec d’Elies Plana.

entrega premis jordi pujiula
dissabte 18 de maig_17.30 h
Orfeó popular Olotí
El Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca 
donarà a conèixer els guanyadors de la segona edició 
dels Premis Jordi Pujiula per a treballs de recerca dels 
batxillerats científic i tecnològic. Durant l’acte es podrà 
gaudir d’una petita actuació de piano i cant a càrrec de 
Marc Romero i Ariadna Casabó.
Més informació a pehoc.cat.
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“catalunya a la unió europea”
xerrada d’antoni abat ninet
divendres 24_19.30 h_sala d’actes de l’impc
Antoni Abat Ninet, llicenciat en Dret per la Universitat 
de Girona el 2001 i doctor per la de Barcelona, és 
professor de dret públic a ESADE i ha estat professor 
de dret constitucional a l’State University de Nova York 
i a la Lincoln Law School de San José, així com professor 
visitant de la Universitat d’Stanford (Estats Units).
Organitza: Estelada 2014

Teixidor en flor
25 i 26 de maig_Sant joan les fonts
Els alumnes del Servei de Català d’Olot-la Garrotxa 
presentaran dins la mostra Sant Joan en Flor un muntatge 
dedicat al poeta olotí Joan Teixidor. S’hi podran veure 
fotografies de l’escriptor, que aniran acompanyades 
d’alguns dels seus poemes. 
Aquesta és una de les activitats incloses en l’Any Teixidor, 
que se celebra aquest 2013 coincidint amb el centenari 
del naixement del poeta. Podeu consultar totes les 
activitats sobre Teixidor i altra informació relacionada 
amb el poeta a olotcultura.cat/joanteixidor.

recital de poesies 
de jorge luis borges
divendres 31_19 h_sala el torín
Alumnes i professors de l’INS La Garrotxa recitaran 
plegats poesies de Jorge Luis Borges, traduïdes al català 
pel professor de llengua i literatura del mateix centre 
Jaume Bosquet. Un acte que vol mostrar com la poesia 
és una bona excusa per trencar les barreres que hi ha 
entre les persones i és que, segons Bosquet, també 
responsable de la direcció del recital, “els poemes de 
Borges tenen una capacitat extraordinària de brillar 
esplèndidament en llengua catalana”.

ales a la cultura 2013
dissabte 25_18 h_can trincheria
El proper 25 de maig s’entregaran les Ales a la Cultura, 
el premi honorífic que atorga l’Ajuntament d’Olot en 
reconeixement a la tasca feta en matèria cultural per 
persones o entitats de la ciutat. El premi pren el nom en 
referència a l’ala que llueixen la bandera i l’escut de la 
ciutat, però també simbolitza l’impuls que han aportat en 
el terreny cultural i per a la ciutat aquelles persones que 
la reben. Formalment, les Ales a la Cultura consisteixen 
en una joia de disseny exclusiu.

la cultura del segle xxi
divendres 31_19 h_casal marià
El cicle de xerrades Catalunya i els Reptes del Segle 
XXI arriba al final amb la taula rodona “La cultura del 
segle XXI: mestissatge, societat i nació”, moderada pel 
periodista d’El Punt-Avui Jordi Casas. Hi participaran Joan 
Manuel Tresserras, doctor en Ciències de la Informació 
i conseller de Cultura en el govern de Montilla; Muriel 
Casals, professora del Departament d’Economia i 
Història Econòmica de la UAB i presidenta d’Òmnium 
Cultural, i Juan José López Burniol, notari, professor de la 
UPF i col·laborador en diversos mitjans de comunicació. 
Organitzen: PEHOC, Estelada 2014, Cercle EURAM-
Garrotxa, Cambra de Comerç de Girona i Òmnium 
Cultural Garrotxa.



_plafó_

L’Associació Cultural La Gran Buf va crear-se l’any 
2009 amb l’objectiu de dur a terme activitats culturals 
relacionades amb el cinema i la gastronomia, entre 
d’altres. Durant aquests anys ha organitzat diferents 
activitats per a donar a conèixer el cinema, els diversos 
estils cinematogràfics i també la gastronomia, tant la de 
la comarca com la que es vincula amb el cinema. D’aquí 
ve el nom, de la mítica pel·lícula La grande bouffe, de 
Franco Ferreri (1973), una autèntica bacanal de menjar i 
plaers que van inspirar-nos en l’elecció del nom i de les 
activitats a realitzar. Aquesta pel·lícula és un clàssic del 
cinema gastronòmic i és per tant el referent per a La 
Gran Buf. L’associació la formen l’Anna, l’Ivan, l’Enric, en 
Dani, en Norbert, la Mireia, en Josep, en Manel i la Maria 
Camila, i està oberta a tothom a qui li agradi gaudir del 
bon menjar i el bon cinema i a tots els amics i les amigues 
que any rere any donen suport i participen al Wevoo, el 
festival de westerns de la comarca de la Garrotxa.  

Aquesta és l’activitat central de La Gran Buf: organitzar 
un festival de cinema dedicat al western. Ja amb quatre 
edicions a la butxaca, aquest és l’únic festival de 
curtmetratges dedicat a aquest gènere cinematogràfic al 
món. El Wevoo és un festival que reuneix a la comarca, 
des que vam començar, més de 200 persones que roden 
un curtmetratge dedicat al western realitzat i editat en 24 
hores. Un punt de trobada per als entusiastes del món 
del cinema i la imatge, per a músics, actors, realitzadors, 

il·luminadors i tantes altres persones que col·laboren en 
una tasca conjunta alhora que s’ho passen bé i gaudeixen 
del paisatge de la Garrotxa. Què va inspirar-nos? Els 
olotins han estat tradicionalment uns grans amants del 
setè art, i la ciutat ha tingut des de temps enrere una 
àmplia oferta de cinema, tant comercial com d’autor, amb 
un dels cineclubs més antics i més actius de Catalunya. A 
tota aquesta oferta hi cal sumar el boom que ha suposat 
l’aparició i la popularització de les noves tecnologies 
de la informació, que han posat a l’abast de tothom 
tant l’accés als continguts audiovisuals com sobretot al 
material tècnic que permet crear obres d’aquesta mena. 

El Wevoo neix doncs per sumar-se a l’oferta i a la passió 
de la Garrotxa pel cinema, però des d’un altre punt de 
mira, el de la participació, la creació i el paisatge de la 
Garrotxa, com un escenari natural excepcional i únic al 
món. 

El Festival tindrà lloc del 24 de maig al 14 de juny 
a Olot, amb un conjunt d’activitats que, a més del 
concurs, inclouen projeccions de cinema, conferències, 
concerts i gastronomia; quasi 15 dies de plaers volcànics 
assegurats.

A la fotografia, els membres de La Gran Buf buscant 
localitzacions volcàniques per al rodatge. 

la gran buf

la gran buf

entitats d’Olot:
la gran buf
www.wevoo.org


