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4 dimarts
Presentació de llibre
xAvi tOndO. EL tRiOMF dE 
L’ObstinACió
Can Trincheria_19.30 h 

Filmoteca_Festival Wevoo
ORsOn WEst
Cines Olot_20.30 h

11 dimarts
Al Primer Pis
FRAnkEnstEin
Teatre Principal d’Olot
9.30, 11 i 15.30 h

18 dimarts
Xerrada
A càrrec de Benito Contestí
ACtivA LA tEvA sAnACió
Casal Marià_19 h 

5 dimecres
Projeccions_Festival Wevoo
CuRtMEtRAtgEs 
PARtiCiPAnts AL WEvOO 
Cines Olot_19 h

12 dimecres
EstiLitERâRiLLiuRE
Teatre Principal d’Olot_22 h 
Organitza: Projecte Ishtar

6 dijous
Hora del conte amb Dolors Arqué
unA gALLEdA PLEnA 
dE PEixEts
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

Xerrada_Festival Wevoo
A càrrec d’Àngel Quintana
ELs MitEs dEL WEstERn
Can Trincheria_19 h 

13 dijous
Música
sOListEs i gRuPs dE CAMbRA 
dE L’EMMO
Escola Municipal de Música_19 h

10 dilluns

17 dilluns 19 dimecres 20 dijous
Xerrada
EinEs PER AL bEnEstAR: 
CuidAR-sE PER CuidAR
Casal Marià_19 h 
Organitza: INTEGRA-Patronat Joan 
Sellas Cardelús

24 dilluns

sAnt JOAn

25 dimarts
LECtuREs dEL MEs-
EsPAi ObERt
Biblioteca M.  Vayreda_20.30 h 
Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

26 dimecres

3 dilluns

27 dijous



22 dissabte
Presentació de llibre
xiRinACs i L’EstAFA 
dE LA tRAnsiCió
De Lluís Busquets Grabulosa
Can Trincheria_19 h 

Xerrada
LA viA dEL REFERènduM
a càrrec d’Isabel-Helena Martí 
Sala d’actes de l’Hospici_19.30 h 
Organitza: Estelada 2014

29 dissabte
Concert Solidari
gOsPEL COR gARROtxA
Sala El Torín_18 h

CuRs dE FOtOgRAFiA 
dE REtRAts

7 divendres
Xerrada amb Montserrat Lamúa
CRòniCA d’unA dOnA 
MALtRACtAdA: 
JuAnA LA LOCA 
Casal Marià_18 h
Organitza:  ACUGA
Presentació de llibre
POdEM sER indEPEndEnts?
De Joan Ridao
Sala d’actes de l’IMPC_19.30 h 
Conferència de Laura Canalias
LA bibLiOtECA POPuLAR 
d’OLOt, 1918-1925
Arxiu Comarcal_19.30 h 

Festival Wevoo
EntREgA dELs PREMis 
WEvOO 2013
Teatre Principal d’Olot_20.30 h 
Concert_ Festival Wevoo
MEn in bLACk
Ateneu Central_22 h

14 divendres
CLOEndA dELs CuRsOs 
dE CAtALÀ
Arxiu Comarcal_16 h 

Grans Interrogants de la Ciència
“L’EduCACió 
En EL CAMP dE LA CiènCiA”
Casal Marià_19 h 
Presentació de llibre
L’Estiu QuE COMEnÇA
Can Trincheria_19 h 
Organitza: Alba, associació de dones 
de la Garrotxa

8 dissabte
Visita guiada gratuïta
ARxiu COMARCAL 
dE LA gARROtxA
Arxiu Comarcal_11 i 13 h

Presentació de llibre
EL viAtgE dEL giROnAutA
Can Trincheria_19 h 

PAssEJAdEs AMb tREnEt dEs 
dEL MusEu dELs vOLCAns AL 
MOntsACOPA

15 dissabte 
LLiuRAMEnt dELs PREMis 
CiutAt d’OLOt
Museu dels Sants_12 h 

Dansa tradicional
OFOLk d’Estiu
Espai Núria_17 h (taller)
Plaça Pia Almoina_20 h (ballada)

Espectacle multidisciplinari
tubuLAR
Façana de Sant Esteve_22.30 i 23.30 h

16 diumenge
Música
COnCERt AMb CAntÀbiLE i 
LA CORAL gAiA
Església dels Caputxins_19 h

9 diumenge
tRObAdA dE L’AssOCiACió 
d’AMiCs COL·LECCiOnistEs
Plaça Clarà_10 h

Xerrada de L. Cabrera i J. Albertí
LA indEPEndènCiA 
és COsA dE tOts?
Associació de Veïns de Sant Roc_12 h
Organitza:  ANC 

Visita guiada gratuïta
MusEu dELs vOLCAns
Museu dels Volcans_12 h 

Balls de saló
CAFè tRiO
Sala El Torín_18 h 

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

Tel. 972 27 27 77
plafo@olot.cat

Dipòsit legal: Gi-1081-1997

Olot, ciutat adherida a:

El PLAFÓ amb la col·laboració de la: 

Exposicions
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_
“FRAnCEsC sERRA. 
L’ARtistA i EL sEu  tALLER”
Del 21 de juny al 18 d’agost

Façana de l’Hospici_
“dignAtARis i dignAtÀRiEs”
Fins 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
Fins al 16 de juny

Can trincheria_
“CARtELLs dE CinEMA 
AntiCs”
Fins a l’11 de juny

“CAsEs dE FAng”
Del 14 al 30 de juny

Ateneu Central_
“COnCuRs dE CARtELLs 
WEvOO 2013”
Fins al 14 de juny

galeria Joan Prat_
www.joanprat.com

FOnsdARt galeria_
gLORiA MuÑOZ
Fins al 31 de juliol

galeria Les voltes_
COL·LECtivA

21 divendres
Inauguració d’exposició
FRAnCEsC sERRA. 
L’ARtistA i EL sEu tALLER
Museu dels Sants_19 h

diA intERnACiOnAL 
dE LA MúsiCA

23 diumenge

REvEtLLA dE sAnt JOAn

2 diumenge
bALL dELs gEgAnts 
i sARdAnA dE CORPus
Plaça Major_12 h

Versió Ultra Lliure
vuLL
Espai Núria_18.30 h
Organitza: Projecte Ishtar

EntRAdA gRAtuÏtA ALs 
MusEus d’OLOt

1 dissabte
Teatre
LAbORACtORi JOvE
Teatre Principal d’Olot_19 h

CERCAviLA dE CORPus
Sortida de l’Hospici_19 h

FEstivAL WEvOO

EntRAdA gRAtuÏtA ALs 
MusEus d’OLOt

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 

28 divendres
Inauguració d’exposició
LA MiRAdA indisCREtA
Sala Oberta 2_19 h

Xerrada
EL REtRAt FOtOgRÀFiC
Museu dels Sants_20 h

CuRs dE FOtOgRAFiA 
dE REtRAts

30 diumenge
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Ales a la Cultura 
per a Jordi sellas
Jordi Sellas i Esquena, actual president de l’entitat Fans, 
ha rebut les Ales a la Cultura 2013, el guardó honorífic 
que atorga cada any l’Ajuntament d’Olot a persones 
o entitats en reconeixement a la tasca feta en matèria 
cultural. Durant l’acte d’entrega del guardó, Jordi Sellas 
va rebre de les mans de l’alcalde d’Olot, Josep Maria 
Corominas,  el premi que es materialitza en una joia que 
té la forma de l’ala de la bandera de la ciutat d’Olot. 
Durant l’acte, es va comptar amb una actuació final a 
càrrec de Santi Carulla, dels Sírex, i de Manel Burgo, dels 
Mustang. 

Jaume bosquet guardonat 
amb el Crítica serra d’Or
L’olotí Jaume Bosquet, juntament amb Miquel Àngel 
Llauger, van rebre el premi Crítica Serra d’Or 2013 per la 
traducció del poemari Antologia de Spoon River, del nord-
americà Edgar Lee Masters. L’obra, que es va presentar 
el passat mes de desembre a Olot, consta de dos-cents 
quaranta-quatre poemes, que corresponen als epitafis de 
cadascuna de les persones enterrades a l’imaginari poble 
de Spoon River.

La cultura en moviment 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot compta amb el 
Canal Olot Cultura (canal.olotcultura.cat), un espai web 
en el qual es troben vídeos relacionats amb les activitats 
culturals d’Olot. Podeu visualitzar-hi continguts ben 
variats com entrevistes als escriptors que ens han visitat 
en el marc de l’Olot, temps de paraules, un resum del 
festival de dansa Sismògraf, una conversa amb Abraham 
Mohino parlant sobre el gènere dels haikus o la gravació 
íntegra de l’espectacle Les llums del modernisme, creat pel 
col·lectiu Muralla 15 a la façana de la casa Solà Morales. 
En l’apartat de fotografies, també hi podeu consultar 
imatges d’alguns esdeveniments culturals que han 
tingut lloc a Olot. El Canal Olot Cultura també és a la 
plataforma Youtube: subscriu-t’hi per estar al corrent de 
totes les novetats! 

actualitat_



solistes i grups de cambra 
de l’Escola de Música
dijous 13_19 h_Escola Municipal de Música
Els alumnes més avantatjats de l’Escola Municipal de 
Música d’Olot presenten el seu repertori tant en format 
de solistes com en grups de cambra. Hi participaran 
una trentena d’alumnes instrumentistes de piano, violí, 
violoncel, flauta travessera, clarinet i trompeta. El concert 
serà a l’Auditori Pare Antoni Soler, de la mateixa escola. 

Concert d’estiu 
amb els cors Cantàbile i gaia  
diumenge 16_19 h_Església dels Caputxins
El Cantàbile Cor de Cambra i la Coral Gaia s’uneixen per 
interpretar plegats el Concert d’estiu sota la direcció de 
Joan Asin. Un concert coral en què cada cor interpretarà 
un repertori propi i una part final on tots plegats cantaran 
Look at the world de John Rutter. Els acompanyarà al piano 
Claudi Suzin. 

Ofolk d’estiu amb Lauzeta
dissabte 15
17 h_Espai núria (taller)
20 h_Plaça Pia Almoina (ballada)
Taller de danses a la tarda que, després, es podran posar 
en pràctica amb al ball del vespre, de la mà del grup lleidatà 
Lauzeta. Música tradicional catalana però també irlandesa, 
aragonesa, basca i gallega, entre d’altres. Cançons i danses 
de tots els temps.
 

Concert solidari de gospel  
dissabte 29_18 h_sala El torín
El grup Gospel Cor Garrotxa, juntament amb tres altres 
formacions de gospel convidades, oferiran un concert 
solidari, la recaptació del qual es destinarà a la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM). Un concert que serveix també 
per presentar el treball de la formació olotina que va 
néixer el passat mes d’octubre. 
Venda d’entrades anticipades a salatorin.olot.cat, al Teatre 
i a Can Trincheria. 
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_música

Entrada gratuïta

Entrada gratuïta Preu: 5 euros (3 per als socis d’Ofolk)

Amplia la informació a l’e-plafó  
www.olotcultura.cat/butlleti

Preu: 12 euros, 10 anticipada



sala Oberta
“Miquel Plana, gravador”
Fins al 24 de juny
Mostra en què podem conèixer l’obra de Miquel Plana 
com a gravador i podem descobrir més aspectes de 
l’artista a través de textos de persones que el van 
conèixer. D’altra banda, el Museu de la Garrotxa prepara 
una exposició pel 2015 sobre tot el treball de bibliòfil de 
Miquel Plana.

Can trincheria
“Cases de fang”
del 14 al 30 de juny
Els alumnes de ceràmica de l’Escola Municipal d’Expressió 
(EME) presenten aquesta mostra de cases de fang. Un 
recull de cases com a cloenda d’un curs en el qual s’han 
treballat diferents tècniques  de ceràmica, per adquirir 
habilitat i facilitar l’expressió de la creativitat. Una 
col·lecció de cases i maquetes plenes de les històries que 
s’hi han escrit. Cada casa conté una fantasia, vivències, 
secrets amagats, anhels, experiències i somnis de les 
persones que les habiten. Són cases modelades amb fang i 
escrits que han inspirat la seva realització fins a construir 
la ciutat imaginada per tot el conjunt de la classe. 
La inauguració serà el divendres 14, a les 19 h.

sala Oberta 2
L’art solidari de la Creu Roja
Fins al 24 de juny 
Encara es pot veure a la Sala Oberta 2 l’exposició d’obres 
que formen part del Fons d’Art de la Creu Roja. Obres 
que, al llarg de 20 anys, els artistes més destacats del nostre 
país han donat a aquesta institució. Es tracta de peces 
creades expressament per a Creu Roja i, per tant, amb 
missatges d’incidència social i solidaritat que recorden el 
paper d’aquesta entitat. 

12

exposicions_
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Museu dels sants
“Francesc serra. 
L’artista i el seu taller”
del 21 de juny al 18 d’agost
Produïda per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, aquesta 
exposició mostra una selecció de retrats d’artistes fets 
per Francesc Serra i Dimas (1877-1967), un fotògraf que 
va centrar la seva activitat en la reproducció d’obres d’art. 
A la mostra s’hi ha de sumar la col·laboració del Museu 
dels Sants i l’Escola d’Art d’Olot amb l’objectiu de posar 
en paral·lel el treball del fotògraf de principis del segle 
XX amb el dels fotògrafs del segle XXI.
En relació amb aquesta exposició s’ha organitzat un taller 
de retrats pensat per a tota la família, que es pot fer 
gratuïtament i de forma lliure dins l’horari d’obertura del 
Museu, i una xerrada sobre retrat fotogràfic (divendres 
28, 20 h).  A més, els dies 28 i 29 de juny el fotògraf Jordi 
Puig impartirà un curs de fotografia de retrats amb dos 
tallers pràctics: un sobre retrat amb llum natural i un altre 
sobre el retrat d’estudi. El preu del curs és de 35 euros. 
Més informació i reserves a museusants@olot.cat o al 
972 26 67 91.
La inauguració de la mostra serà el divendres 21, a 
les 19 h.

Façana de l’Hospici
“dignataris i dignatàries”
Fins al 30 de juny
Fotografies d’olotins i frases que resumeixen un discurs, 
tot plegat per obrir deu finestres a la societat civil 
olotina prenent la temperatura a un present en què la 
crisi financera fa canviar la manera d’actuar. Un projecte 
que pren l’espai públic amb la voluntat de dignificar les 
persones i col·lectius que han estat culpats de la situació 
de crisi. Una proposta del col·lectiu Adruxai. 
Més info a lagartofernandez.info/dignataris.

L’entrada a les 
exposicions i als actes 

d’inauguració és gratuïta
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sala 15
Mostra dels treballs de fi de curs 

dels alumnes de l’EME
Fins al 16 de juny

Museu dels volcans
“Espai terra”

Fins al 24 de juny

Can trincheria
“Cartells de cinema antics”

Fins a l’11 de juny
Organitza: Wevoo

Ateneu Central
“Concurs de cartells Wevoo 2013”

Fins al 14 de juny
Organitza: Wevoo
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més
activitats_ 

setmana dels Arxius
L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa s’uneix als actes de 
celebració de la Setmana Internacional dels Arxius. Així, 
el divendres 7, a les 19.30 h, s’ha organitzat la conferència 
“La Biblioteca Popular d’Olot, 1918-1925”, a càrrec de 
Laura Canalias, que presentarà el treball guanyador d’una 
Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes. D’altra 
banda, el dissabte 8 es faran dues visites guiades, a les 11 
i a les 13 h, a les instal·lacions de l’Arxiu. 

xerrades de l’AnC 
L’Assemblea Nacional Catalana d’Olot i la Garrotxa 
(ANC) organitza tres xerrades aquest mes de juny al 
voltant de la temàtica de la independència. La primera 
serà el diumenge 9, a les 12 h, al local de l’Associació 
de Veïns de Sant Roc, i anirà a càrrec de Lluís Cabrera i 
Josep Albertí. La segona serà el divendres 14, a les 20 h,
al Centre Cultural de Sant Joan les Fonts, i l’oferiran 
Roser Lire i Pere Pugès. La mateixa xerrada es repetirà 
el dissabte 22 de juny, al Parc de l’Estació de Sant Esteve 
d’en Bas, en un acte que també servirà de presentació 
de l’ANC.

Presentació d’El viatge 
del Gironauta
dissabte 8_19 h_Can trincheria
L’escriptor i editor Quim Curbet presentarà a Olot el 
seu llibre El viatge del Gironauta. L’obra recull articles 
que el mateix Curbet ha publicat al Diari de Girona en 
què descriu cadascun dels pobles de les comarques 
gironines.

visita a les obres de millora 
del Museu dels volcans
diumenge 9_12 h_Museu dels volcans
Els Museus d’Olot organitzen una visita guiada 
comentada al Museu dels Volcans, en la qual es 
presentaran i s’explicaran les millores que s’han fet als 
espais de l’exposició permanent. Tot seguit, al Jardí de 
plantes remeieres, es farà un petit homenatge en record 
a Marissa Llongarriu (1960-2012), que va ser impulsora 
i conservadora d’aquest Museu. L’acte acabarà amb una 
actuació de jazz del Quartet de Bianya.

L’educació 
en el camp de la ciència
divendres 14_19 h_Casal Marià
El cicle ‘Els Grans Interrogants de la Ciència’ acaba amb 
una xerrada de la doctora en Ciències Químiques  Neus 
Sanmartí i Puig. Sanmartí parlarà sobre la transmissió del 
coneixement científic avui en dia, en un moment en què 
la pedagogia dóna més importància al fet de crear interès 
per la ciència que no a preparar per a la universitat.  

Cloenda dels cursos de català 
per a adults
divendres 14_a partir de les 16 h
Els cursos de català que organitza el Servei de Català 
Olot-la Garrotxa celebren la festa de final de curs. Els 
actes començaran a les 16 h, amb una visita a l’Arxiu 
Històric Comarcal, a càrrec del seu responsable Antoni 
Mayans. A les 18 h, es farà el repartiment dels premis 
als guanyadors del concurs de l’Auca dels 20 anys, al 
saló de Plens de l’Ajuntament. Finalitzarà la festa amb 
un berenar popular. 

sílvia soler presenta a Olot
L’estiu que comença
divendres 14_19 h_Can trincheria
L’escriptora Sílvia Soler serà a Olot per presentar la 
seva obra L’estiu que comença (Planeta), guanyadora del 
Premi Ramon Llull 2013.  La novel·la repassa els 50 anys 
de vida d’un home i una dona, les mares dels quals eren 
molt amigues i  han volgut que aquest lligam continués 
entre els seus fills. 
Organitza: Alba, associació de dones de la Garrotxa.
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Lliurament dels Premis 
Literaris Ciutat d’Olot
dissabte 15_12 h_Museu dels sants
El Museu dels Sants acull aquest any l’acte de lliurament 
dels Premis Literaris Ciutat d’Olot. Es donaran a 
conèixer els guanyadors del Premi Marian Vayreda 
de Prosa Narrativa, del Premi Joan Teixidor de Poesia 
haikus en línia i del Premi de Novel·la Juvenil. L’actor 
Martí Peraferrer serà l’encarregat de presentar l’acte i, a 
més, farà una lectura dramatitzada del poema Canigó de 
Jacint Verdaguer.  Al final se servirà una copa de cava.
L’entrada és gratuïta i oberta a tothom.

Tubular, de Muralla 15
dissabte 15_22.30 i 23.30 h
Façana de sant Esteve
Tubular és una proposta multidisciplinària que combina 
dansa, llums, música, projeccions i dramatúrgia, i que 
tindrà lloc coincidint amb la Shopping Night, que organitza 
l’Associació de Comerciants d’Olot. 
La música d’El ball dels cignes es combinarà amb les 
projeccions multicolor a la instal·lació feta per una 
quinzena de tubs de vint metres col·locats davant la 
façana de Sant Esteve. 
Tubular és una nova creació del col·lectiu Muralla 15 
responsable també de l’espectacle Les llums del modernisme, 
que es va fer a la façana de la casa Solà Morales. 

Festival Wevoo. 
Western volcànic Olot
de l’1 al 7 de juny
Torna el festival de westerns volcànics Wevoo amb 
projeccions, conferències, exposicions i altres activitats 
centrades en aquest gènere cinematogràfic, a més del 
concurs de curtmetratges realitzats en 24 hores.

dissabte 1 de juny_19 h_ 5 titius 
tast de la cervesa Wevoo
Gratuït.

dimarts 4_20.30 h_Cines Olot
Projecció de la pel·lícula Orson West, 
de Fran Ruvira
Preu: 5 euros

dimecres 5_19 h_Cines Olot
Projecció dels curts participants al Wevoo 2013
En aquesta projecció es farà la votació del Premi del 
Públic.
Preu: 3 euros

dijous 6_19 h_Can trincheria
“Els mites del western”, 
xerrada a càrrec d’Àngel Quintana
Entrada gratuïta.

divendres 7_20.30 h_teatre Principal d’Olot
Entrega dels Premis Wevoo 2013

divendres 7_22 h_Ateneu Central
Concert de Men in black 
Preu: 3 euros

Més info a wevoo.org

_cinema
Activitats gratuïtes
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arts 
escèniques_

Laboractori jove
dissabte 1_19 h_teatre Principal d’Olot 
Els nois i noies del Laboractori jove presenten el seu 
treball de fi de curs. Es tracta d’un espectacle creat 
íntegrament per ells i en què reflexionen al voltant de 
la publicitat i el consumisme,  i fan crítica amb sentit de 
l’humor. Laia Canosa ha estat l’encarregada de dirigir el 
grup de joves que tenen entre 12 i 18 anys. 

Frankenstein, Al Primer Pis
dimarts 11_9.30 h, 11 i 15.30 h
Nova edició del projecte Al Primer Pis, que posa 
a disposició de les persones majors de 65 anys les 
butaques del primer pis del Teatre per només 3 euros, en 
les propostes de recursos educatius que es programen 
per als centres escolars de la comarca. En aquesta ocasió, 
es podrà veure una versió de Frankenstein en anglès.
Venda d’entrades anticipades a teatreprincipal.olot.cat,  
al Teatre i a Can Trincheria.
Per saber més sobre “Al Primer Pis” podeu veure el 
vídeo del projecte a canal.olotcultura.cat.

Microteatre amb groc Llimona
Groc Llimona, l’escola de teatre dels Catòlics, presenta 
una proposta de microteatre. Consisteix en un seguit 
de representacions de pocs actors (màxim 5), de curta 
durada, i que es faran en espais petits i no convencionals 
–concretament, establiments del centre d’Olot. Els 
espectadors es dividiran en grups i seguiran diferents 
recorreguts per veure algunes de les 8 propostes. Els 
alumnes han creat íntegrament els petits espectacles i 
els han pensat per a l’espai on es desenvoluparan, amb 
el suport de les professores Anna Roca i Marta Rius.  A 
part de l’originalitat de la proposta, les responsables del 
Groc Llimona han apostat pel microteatre perquè els 
joves actors tinguin experiències diferents (actuar en un 
espai no convencional i amb una ubicació diferent del 
públic) i aprenguin la importància de fer bolos i veure 
com un espectacle va creixent a mesura que es va 
representant. 

Preu: 3 euros

Preu: 5 euros

Entrades exhaurides
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tema del mes: 
Economia indignada

novetats

_ANDRIC, Ivo.  
El Pati Maleït

_ARAMBURU, Fernando 
La gran Marivián

_CANALS, Enric.
Pujol Catalunya: el consell 
de guerra a Jordi Pujol

_DONCEL, Diego. 
Amantes en el tiempo 
de la infamia

_DOWLING, Andrew. 
La reconstrucció nacional 
de Catalunya : 1939-2012

_SAIZARBITORIA, Ramón. 
Martutene

totes les novetats a: 

Hora del conte:
Dijous 6_18 h

Llibres oblidats 

El teorema del lloro    
Denis Guedj. Empúries, 2002. 743 p.
(Entrat a la Biblioteca el 2006. Últim 
préstec: 2010. Total préstecs: 5)

Les matemàtiques, tan àrides, tan espesses i 
avorrides, poden ser el motiu d’una novel·la 
d’intriga i suspens? Aquí en teniu la prova. 
Aquest llibre és una ficció sobre una cosa 
tan seriosa com les matemàtiques, una 
novel·la plena de misteris que cal esbrinar, 
que ens enganxa al món apassionant dels 
números, de les xifres, de la geometria 
i dels enigmes. Llegiu-lo per distreure-
us i aprendreu cultura matemàtica i 
profunditat de pensament.

C.S.

Fes-te amic del facebook 
de la biblioteca

Lectures del mes-espai obert
Dimarts 25, 20.30 h

Organitza: Rapsòdia, Veus Literàries

_biblioteca
visita el web de la biblioteca: 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot
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Cornamusam
Festival Internacional de la Cornamusa
Del 5 al 7 de juliol
www.cornamusam.org
Organitza: El Til·ler

taller, ball i concert 
d’stukat del bolet
Divendres 26 de juliol, plaça Major
20 h. Taller de danses tradicionals
22 h. Ball-concert d’Stukat del Bolet
Organitza: Ofolk

sons tradicionals
Al carrer del Pati (davant la Biblioteca), a les 22.30 h

A trip to Ireland, 
a càrrec d’strompers
Música celta irlandesa
Dimarts 2 de juliol

De prop, a càrrec de Yacine belahcene i Yanis 
Papaiannou
Música mediterrània
Dimarts 9 de juliol

Estranya forma de vida, 
a càrrec de nevoa (núria Piferrer)
Fados portuguesos
Dimarts 23 de juliol

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

51 Aplec de la sardana
14 de juliol_Tot el dia
Amb les cobles Ciutat de Girona, Principal d’Olot i Vila 
d’Olesa

Orquestra de Cambra de l’Empordà 
Concert salvador Espriu
21 de juliol

trio barroc Cafè i Marc Egea
Música per a viola de gamba i baix continu
28 de juliol

brunzit
Mainadassa. Música tradicional
4 d’agost

Ensemble una cosa rara
Els germans Stadler (Corni de basseto)
11 d’agost

Orquestra La selvatana
Concert d’aniversari
18 d’agost

barcelona Ethnic band
25 d’agost

gresca al Firal
Del 20 de juliol al 25 d’agost
Els dissabtes, a les 22 h: Nit de sardanes
Els diumenges, a les 19 h: Cançons de sempre

El Plafó va de vacances fins a l’octubre.
tota la informació cultural a 

www.olotcultura.cat
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Violeta, de La Persiana i venancio 
y los Jóvenes de Antaño
10 de juliol_20 h_Plaça Major
Violeta és un espectacle de gent que té ganes de passar 
una bona estona. Set acròbates, enamorats de la música 
en directe, i cinc músics, bocabadats amb els acròbates 
provinents d’escoles de tot el món: Brussel·les, Lima, 
Londres, Barcelona..., expliquen històries de gent que no 
aparenta, de gent que simplement és. 

L’home que perdia els botons, 
de Circ Pànic
17 de juliol_20 h_Plaça Campdenmàs
Un espectacle molt visual en el qual s’utilitzen diverses 
tècniques de circ com el cable, l’acrobàcia, els equilibris 
i el pal xinès, que es completa amb un actor, dansa i  
música en directe. Una proposta físicament intensa, però 
que també apel·la a les emocions a través d’un home que 
ens descobreix el nen que portem a dins. 

Rhythm & beast, 
de Le botrio
24 de juliol_20 h_Plaça del Carme
Tres ciutadans tocats i posats, que necessiten desestressar-
se i deixar-se anar, deixen seguir el ritme que els marca el 
cor i apareix aquell instint primitiu que semblava oblidat, 
però que els transforma en quasi bèsties amb malabars 
bojos i estridents acrobàcies. Aquest espectacle es 
programa en col·laboració amb la Fira de Circ al Carrer 
de La Bisbal. 

Starfatal, 
de Los2Play
31 de juliol_20 h_Plaça Pia Almoina
Los2Play practiquen aquella mena de circ on només tenen 
cabuda els cossos esculturals i els moviments perfectes, 
on l’error és improbable i la descoordinació impossible. 
Una barreja explosiva d’acrobàcia, malabars i equilibris. 
Un espectacle d’alta volada!  

Circ a les places

i, a més, tallers de circ 
per a nens i nenes!
17.30 h_Passeig de la Muralla
A càrrec de Circulant
Activitat gratuïta. No cal inscripció.

10 de juliol
Trapezi + malabars (pilotes i bitlles) + bola 
d’equilibri    

17 juliol
Monocicles amb circuit + cable funambulisme + 
malabars (plats i anelles)  

24 juliol
Malabars (diàbolos i pilotes) + 
zona d’acrobàcies amb màrfegues  + trapezi 

31 juliol 
Bola d’equilibri +  cable funambulisme + malabars 
(pilotes i anelles)  

Circ a les places, Música al Parc 
nou, sons tradicionals i gresca al 

Firal són activitats gratuïtes
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i a l’estiu_

Cançons sefardites, 
amb Ester Formosa
18 de juliol_22.30 h_ Museu dels sants
Un espectacle que ens convida a gaudir de les joies 
més precioses de la cançó sefardita. Melodies de bellesa 
captivadora i que desafien el pas del temps per seguir 
fascinant el públic, acompanyades de textos d’aparent 
senzillesa però plens de simbolisme, que parlen de temes 
essencials. 

Big Will Shakespeare!!!,  
de big Will Cia
Escrita, dirigida i interpretada 
per Quim Lecina
25 de juliol_22.30 h_Museu dels sants
Un recorregut teatralitzat per les obres de Shakespeare 
des del punt de vista de Quim Lecina. Tres actrius i un 
actor que interpreten els personatges més essencials de 
l’obra de Shakespeare, sempre amb música en directe. 
L’espectacle se situa en una taverna actual que homenatja 
la Boar’s Head que freqüentava Shakespeare. 

Poderoso tango, 
amb sandra Rehder
1 d’agost_22.30 h_Pati de l’Hospici
Sandra Rehder canta una magnífica selecció de tangos 
amb la seva poderosa veu acompanyada del guitarrista 
Gustavo Battaglia. Una proposta potent per conèixer 
el tango d’última generació, amb força i qualitats 
excepcionals. Una magnífica selecció de tangos, milongas, 
estils i valsos en una proposta potent. 

Presentació del documental 
Quan anàvem a marina 
Realitzat per Zeba Produccions
8 d’agost_22.30 h_Pati de l’Hospici
Quan anàvem a marina recull el testimoni d’olotins i 
olotines que entre els anys seixanta i vuitanta van decidir 
passar uns dies de vacances a la platja i van viure en 
primera persona una transformació sense precedents 
als nostre país amb l’esclat del turisme, la urbanització 
desmesurada, l’arribada de les noves tendències de vestir, 
de ballar o, simplement, de relacionar-se.  

nits al Museu

Fo
to

: M
ar

ia
 À

ng
el

s 
Pé

re
z

Activitats gratuïtes



15

Museu dels volcans
“La vida al voltant d’un tronc”
del 6 de juliol al 8 de desembre
Exposició sobre la importància dels arbres vells i la fusta 
interior per als boscos. 
En relació amb aquesta mostra, el divendres 27 de 
setembre (19.30 h, al Museu dels Volcans) es farà una 
conferència sobre biodiversitat als boscos vells. El 
dissabte 28 de setembre, s’ha organitzat una sortida al 
camp a càrrec de Jordi Zapata i Jordi Nebot.

Can trincheria
“100 anys de Creu Roja 
a la garrotxa”
del 2 al 28 de juliol
Mostra d’imatges que recorden els 100 anys d’història 
d’aquesta entitat a la ciutat. 100 anys d’activitat i 
sensibilitat amb les persones d’Olot i comarca.

sala Oberta
“Res no és mesquí. 
Josep guinovart i els poetes”
del 5 de juliol al 18 d’agost
Una trajectòria plàstica per l’obra de Guinovart, un dels 
mestres més rellevants de l’informalisme i vinculat a Dau 
al Set.

sala Oberta 2
“La mirada indiscreta. una revisió 
lliure del cartell de cinema”
del 28 de juny al 25 d’agost
Una mostra d’una quarantena de cartells que reinterpreten 
la imatge publicitària de conegudes pel·lícules dels darrers 
temps. Mostra fruit del projecte de fi de carrera de Joel 
Amat, graduat en Ensenyament Superior de Disseny gràfic 
per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

Museu dels sants
“Llum i color: els vitralls de Fita”
del 7 de setembre al 10 de novembre

sala 15
“viatge a Olot. La salvaguarda del 
patrimoni artístic català durant la 
guerra Civil Espanyola”
del 7 setembre al 27 octubre

sala Oberta i sala Oberta 2
“Francesc vayreda. 
de l’impressionisme al 
noucentisme a Catalunya”
del 7 de setembre al 12 de gener
Exposició que explica l’acollida de l’impressionisme a 
Catalunya i com es va anar forjant el noucentisme amb 
l’influx de l’impressionisme francès i del Novecento italià. 
Per materialitzar aquest diàleg entre Catalunya, França i 
Itàlia, s’aprofundeix en l’obra de Francesc Vayreda Casabó 
(1888 – 1928).

Exposicions a l’estiu

de l’1 de juliol al 30 de setembre els 
Museus d’Olot fan  horari d’estiu. 
Consulta’l a www.olotcultura.cat



_plafó_

Ofolk – Ball a la plaça és una associació sense ànim de 
lucre d’Olot i comarca que treballa per la vitalització i 
recuperació del ball de plaça o ball folk com a activitat 
quotidiana d’esbarjo. L’organització de ballades i tallers a 
l’entorn del ball folk és el plat fort de l’associació, i és en 
aquests actes on els passos, els moviments, les melodies 
i les relacions socials són protagonistes. La dansa i la 
música van agafades de la mà, com s’agafen de la mà totes 
les persones en una rotllana d’un ball col·lectiu, i per això 
l’associació Ofolk està formada per balladors/es i músics 
de la Garrotxa.
La història d’Ofolk és recent. Va ser l’any 2010, quan 
els grups de danses tradicionals Dijousdansa, Amics en 
dansa i l’exgrup de música Set de folk van coincidir en 
una festa, els uns ballant i els altres tocant. D’aquella 
trobada a Olot mateix en van sortir les ganes de fer 
pinya per formar Ofolk. No gaires mesos més tard, Ofolk 
ja estava formalitzada com a entitat, i a la primavera del 
2011 organitzava el primer acte, que va ser tot un èxit 
de participació. El bon suport social rebut des de l’inici 
ha fet que, després de dos anys, l’entitat ja tingui una 

programació força estable de ballades i tallers, intensa i 
de qualitat, malgrat els pocs recursos econòmics. Ofolk 
és també entitat organitzadora de l’OLOT TRADI, el 
Cornamusam, un acte dins les activitats de la Cua del 
Drac i una ballada a les Festes del Tura. De cares endins, a 
Ofolk també es fan trobades de socis i amics de l’entitat, 
així com trobades de músics. I a principis d’any se celebra 
l’assemblea anual per donar a conèixer les activitats i 
l’estat de comptes de l’associació.
Sempre que es pot, les activitats d’Ofolk són amb música 
en viu. En aquest sentit, Ofolk ha creat una plataforma de 
músics voluntaris per animar actes de l’associació i també 
perquè l’experiència sigui compartida entre músics i 
balladors, que és l’essència que va crear l’entitat. 
Tothom és convidat a venir a Ofolk, a tocar, ballar, passar-
ho bé, i, en definitiva, compartir una manera de fer oci 
ben humana, desenfadada, que ve d’antic.

ofolkolot@gmail.com | facebook.com/ofolkolot.

Ofolk

Ofolk

Entitats d’Olot:
Ofolk


