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_Acrobàcies, màgia 
i malabars a Maravillas!

_Olot, capital del pessebre

_La GIOrquestra ofereix 
el concert de Nadal



4 dimarts

11 dimarts
CLub de LeCturA juveNIL
Biblioteca Marià Vayreda_19 h

Cinema - Filmoteca
LOs pájArOs
Teatre Principal d’Olot_21 h

18 dimarts
Música
A ChrIstMAs CArOL
Teatre Principal d’Olot_9.30, 11 i 
15.15 h 

Música
CONCert de NAdAL 
de LA COrAL hArMONIA
Església del Sagrat Cor_20 h 

CLub de superLeCturA 
juveNIL
Biblioteca Marià Vayreda_19 h

5 dimecres
Xerrada amb Vicenç Masdemont
pAssAt, preseNt I Futur de 
LA pINturA 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza: Aules de Difusió Cultural 
Garrotza

12 dimecres

6 dijous
Taller infantil
MeNjA’t eL pessebre 
Museu dels Sants_10.30 h

Taller de cuina
AperItIus eCONòMICs 
per quedAr bé 
Museu dels Sants_18 h

13 dijous10 dilluns
Hora del conte amb Dolors Arqué
LA CACA deL CAGANer
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

17 dilluns
Presentació de llibre amb Pep Molist
eL tresOr de LA FAGedA
Biblioteca M.  Vayreda_18 h 

19 dimecres
Xerrada amb Meius Ferrés
LA MIrAdA de CALders, 
100 ANys després 
Sala d’actes de l’IMPC_17.30 h
Organitza: Aules de Difusió Cultural 
Garrotza

Projecte Ishtar
estILIterArILLIure
Orfeó Popular Olotí_22 h

20 dijous
Recital de poesia de l’INS Montsacopa
NArCÍs COMAdIrA. LA 
MÚsICA de L’ÀNIMA
Sala El Torín_20 h

24 dilluns
Música
CONCert de NAdAL 
de LA COrAL MALAGrIdA
Capella de Sant Francesc d’Assís_24 h

25 dimarts
Música
CONCert de Les COrALs 
OLOtINes
Escola Pia_19.30 h 

Recital
pOeMA de NAdAL
Orfeó Popular Olotí_22 h

26 dimecres
Música per a cobla
CONCert de sANt esteve
Casal Marià_18 h 
Organitza: Agrupació Sardanista Olot

Teatre
eLs pAstOrets
Els Catòlics_19 h 

Teatre
eLs pAstOrets
Orfeó Popular Olotí_20 h 

3 dilluns

27 dijous

31 dilluns



22 dissabte
Presentació de llibre
ANtuLL pOètIC
Can Trincheria_18 h 
Música
dIsCÍpuLOs de OtILIA I 
the GredA street bANd
Sala El Torín_22.30 h

7 divendres
Música
MIqueL AbrAs 
Ateneu Central_22 h

FIrA deL pessebre

14 divendres
Xerrada amb Jordi Caparrós
“CAtALuNyA I eL seu Futur 
INdustrIAL”
Orfeó Popular Olotí_19 h 

Presentació de llibre
ANtOLOGIA de spOON rIver
Sala El Torín_19 h 

Presentació
AGeNdA 
LLAtINOAMerICANA
Espai Núria_19.30 h

Música
eduArd CANIMAs 
Ateneu Central_22 h

8 dissabte

FIrA deL pessebre

15 dissabte 
Presentació de llibre
AbANs de LA bAtALLA
Can Trincheria_19 h 

Xerrada amb Mateu Turró
“Les INFrAestruCtures de 
L’estAt prOpI”
Sala d’actes de l’Hospici_19.30 h 
Organitza: Estelada 2014

Circ
MArAvILLAs
Teatre Principal d’Olot_20 h

16 diumenge
Cinema
eL Meu prIMer FestIvAL 
de CINeMA
Teatre Principal d’Olot
11 h_de 2 a 4 anys
12 h_de 5 a 7 anys
17 h_més de 8 anys

9 diumenge
trObAdA de L’AssOCIACIÓ 
d’AMICs COL·LeCCIONIstes
Plaça Clarà_10 h
Música
CONCert de MÚsICA 
per A CObLA
Casal Marià_12 h
Organitza: Flor de Fajol 
Balls de saló
ALMAs GeMeLAs
Sala El Torín_18 h 
FIrA deL pessebre

EDITA
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot,
Sant Esteve, 29 (Can Trincheria) - Olot
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plafo@olot.cat

Dipòsit legal: Gi-1081-1997

Olot, ciutat adherida a:

El PLAFÓ amb la col·laboració de la: 

exposicions
biblioteca Marià vayreda_
“esCrIure eN teMps dIFÍCILs”
Del 14 de desembre al 4 de gener

sala Oberta_
“hOMeNAtGe A jOAN Ferrés”
De l’1 de desembre al 3 de febrer

Museu dels sants_
“rAMON AMAdeu. 
200 ANys de LA sevA estAdA 
A OLOt (1809-1814)”
De l’1 de desembre al 3 de febrer

Museu dels volcans_
“eL desCObrIMeNt de LA 
reGIÓ vOLCÀNICA CAtALANA”
Fins al febrer de 2013

Arxiu Comarcal de la Garrotxa_
“IN MeMOrIAM. 25 ANys 
de reCerCA A L’ArXIu 
COMArCAL de LA GArrOtXA” 
Del 21 de desembre al 31 de gener

diversos espais de la ciutat_
MOstrA de pessebres I 
bIeNNAL deL pessebre 
CAtALÀ
Fins al 3 de febrer

Capella de sant Ferriol_
hOMeNAtGe A MAteu LuCAs
Fins al 3 de febrer

Galeria Fonsdart_
IsIdre tOLOsA, esCuLtOr
Desembre

Galeria joan prat_
www.joanprat.com

Galeria Les voltes_
COL·LeCtIvA
Fins al 13 de desembre

21 divendres
Els Grans Interrogants de la Ciència
amb Adriana Sánchez 
“pOdeN Les CèL·LuLes MAre 
AjudAr-NOs A COMpreNdre 
MALALtIes?”
Casal Marià_19 h 
Organitzen:  ICCO i SIGMA 

Música
CONCert de NAdAL 
de L’eMMO
Església de Sant Esteve_19 h 

Cinema_Cine Club
hIstOrIAs de shANGhAI
Teatre Principal d’Olot_21.30 h

23 diumenge
Teatre per a tota la família
CONtes de NAdAL de Les 
GerMANes bALduFA
Teatre Principal d’Olot_17 h 
Organitza: Rialles

pessebre vIveNt 
de sANt rOC
Fonts de Sant Roc_18 h 

2 diumenge
Música
eL bArrOC I eL seGLe XXI
Teatre Principal d’Olot_18 h

eNtrAdA GrAtuÏtA ALs 
Museus d’OLOt

1 dissabte
Inauguració
MOstrA de pessebres 
Pati de l’Hospici_11 h 

Xerrada amb Àngels Sanabria
eL FeNG shuI trAdICIONAL I 
Les GeOpAtIes
Casal Marià_18 h 
Organitza: Naturalment

Dansa
bLACK Out dOppeLGÄNGer
Teatre Principal d’Olot_20 h 

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

28 divendres
Música_La Roda Musical
d’CALLAOs
Sala El Torín_24 h

29 dissabte
Recital poètic
reCItAL de NAdAL
Casal Marià_18 h
Organitza:  Amics de les Lletres 
Garrotxines

Teatre
eLs pAstOrets
Orfeó Popular Olotí_20 h
 

Teatre
eLs pAstOrets
Els Catòlics_21 h 

Música
CONCert de NAdAL. 
GIOrquestrA
Teatre Principal d’Olot_17.30 i 22 h

30 diumenge
Teatre
eLs pAstOrets
Orfeó Popular Olotí_20 h 
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altres 
activitats_

Black Out Doppelgänger
dansa
dissabte 1_20 h_teatre principal 
Jordi Cortés, amb la seva companyia de dansa  Alta 
Realitat, porta a Olot aquest espectacle on participen 
ballarins, actors i també persones amb alguna 
discapacitat física.  Cortés treballa amb la capacitat 
d’expressió que poden tenir els cossos que pateixen 
algun tipus de dificultat, buscant els sentiments que 
aquests transmeten. A la vegada, treballa el poder de la 
imatge, les ombres i la llum.
Aquest espectacle s’ha programat amb motiu del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se 
celebra el 3 de desembre.

balls de saló amb 
Almas Gemelas
diumenge 9_18 h_sala el torín
Aquest mes els balls de saló del Torín seran el diumenge 
9. En aquesta ocasió, el conjunt Almas Gemelas serà 
l’encarregat de posar música en aquesta tarda de ball 
i diversió.

“Catalunya i el seu futur 
industrial”
Xerrada de pau Caparrós
divendres 14_19 h_Orfeó popular Olotí 
Pau Caparrós, director de l’Institut Ignasi Villalonga 
d’Economia i Empresa i membre del Grup Euram de la 
Safor, és el proper convidat del cicle del PEHOC Catalunya 
Davant els Reptes del Segle XXI. Caparrós oferirà una 
xerrada al voltant del futur industrial de Catalunya i 
de com establir les bases d’una economia productiva. 
Organitzen: PEHOC, Estelada 2014, Cercle EURAM de la 
Garrotxa (Institut Ignasi Villalonga), Cambra de Comerç i 
Economia de Girona, Òmnium Cultural.

A Christmas Carol
Al primer pis
dimarts 18_9.30, 11 i 15 h_teatre principal 
Nova sessió d’aquesta proposta per a les persones 
majors de 65 anys que, al preu de dos euros, poden 
assistir ocupant una butaca del primer pis del teatre 
als espectacles programats per als estudiants de la 
comarca. En aquesta ocasió, s’ofereix el Conte de Nadal, 
de Charles Dickens, en anglès.

presentació 
d’Antologia de Spoon River
divendres 14_19 h_sala el torín  
L’olotí Jaume Bosquet, juntament amb Miquel Àngel 
Llauger, és el responsable de la traducció d’Antologia de 
Spoon River, del nord-americà Edgar Lee Masters, que 
s’ha editat per primer cop en versió bilingüe anglès-
català de la mà de l’editor Roger Costa-Pau. El llibre 
consta de dos-cents quaranta-quatre poemes, dels quals 
tots, menys un, són la veu de cadascuna de les persones 
enterrades a l’imaginari poble de Spoon River. 
Organitza: ICCO

presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana
divendres 14_19.30 h_espai Núria
Un any més es presenta a Olot l’Agenda Llatinoamericana 
amb la voluntat de conscienciar la població de les 
diferències entre el nord i el sud. Cada any l’Agenda 
se centra en una temàtica que, en aquesta ocasió, 
serà “Una altra economia”. En l’acte es presentarà la 
sèrie documental L’excusa, de la productora olotina 
Produccions Minnim i se’n projectarà un capítol. Jordi 
Feu, membre d’Idesga i professor de la UdG, moderarà 
la taula rodona posterior en què es tractaran temes com 
la renda bàsica, els paradisos fiscals o el consum just.

5 € (inclou berenar) 

12 € 

2 € 



_Nadal

5josep torrent presenta 
Abans de la batalla
dissabte 15_19 h_Can trincheria
L’olotí Josep Torrent presenta la novel·la Abans de la 
batalla, amb la qual va guanyar el premi Ramon Muntaner 
de literatura juvenil aquest 2012.  Torrent retrocedeix 
fins a l’any 1212 per explicar la història d’en Martí, el 
fill d’un trobador que viu a Castelló d’Empúries i que 
és cridat a files per lluitar a la batalla de Las Navas de 
Tolosa. Amors i desamors, intrigues de palau, assassinats, 
secrets i conspiracions configuren una novel·la àgil i 
entretinguda.  Organitza: Llibreria Drac

“poden les cèl·lules mare ajudar-
nos a comprendre malalties?”
Xerrada d’Adriana sánchez i danés
divendres 21_19 h_Casal Marià 
En aquesta nova xerrada del cicle Els Interrogants de la 
Ciència, Adriana Sánchez Danés aportarà llum sobre el 
paper de les cèl·lules mare en el futur de la investigació 
mèdica. Tradicionalment, les malalties s’han estudiat a 
partir de models animals i de mostres de teixit afectat. 
Tanmateix, els darrers avenços han permès generar 
cèl·lules mare a partir d’aquests mateixos teixits afectats 
per tal de comprendre les malalties.  
Organitza: ICCO i SIGMA

desembre de corals
El mes de desembre sol anar acompanyat de diversos 
concerts de Nadal interpretats per les corals olotines, 
i aquest any no n’és l’excepció.  A més del concert del 
15è aniversari de Cantabile Cor de Cambra d’Olot (més 
informació a la pàgina 10), la coral Harmonia actuarà 
dimarts 18 de desembre, a les 20 h, a l’església del 
Sagrat Cor (Caputxins); la coral Malagrida farà el concert 
de Nadal el 24 de desembre, a les 24 h, a la capella 
de Sant Francesc d’Assís, i, finalment, totes les corals 
olotines actuaran conjuntament el 25 de desembre, a 
les 19.30 h, a l’Escola Pia. Aquests tres darrers concerts 
són gratuïts.

tornen els pastorets  
divendres 26, dissabte 29 i diumenge 30_20 h
Orfeó popular Olotí
Seguint la tradició, l’Orfeó Popular Olotí representa 
aquest Nadal els Pastorets d’Olot, una versió reduïda 
de la centenària sarsuela que es va reprendre amb 
força el 2005 gràcies a l’impuls de M. Pilar Serra. Més 
de 60 persones, entre actors, tècnics, encarregats de 
maquillatge i vestuari, participen en aquest espectacle 
nadalenc que barreja elements musicals i còmics i que 
està destinat a tots els públics.

divendres 26_19 h, dissabte 29_21 h
els Catòlics 
El grup de Teatre dels Catòlics ofereix una versió dels 
centenaris Pastorets d’Olot de l’escriptor Ignasi Rubió, 
adaptada al segle XXI.

Concert de Nadal de l’eMMO  
divendres 21_19 h_església de sant esteve 
Més de 300 alumnes d’entre 4 i 18 anys de l’Escola 
Municipal de Música d’Olot prendran part en el Concert 
de Nadal que acollirà l’església de Sant Esteve d’Olot. 
L’espectacularitat del concert radica en la varietat de 
les especialitats a què pertanyen els alumnes, ja que hi 
participaran tots els conjunts instrumentals i corals de 
l’escola. 

poema de Nadal, a l’Orfeó
dimarts 25_22 h_ Orfeó popular Olotí
El dia de Nadal l’Orfeó ofereix el recital d’una peça 
típica d’aquestes dates, el Poema de Nadal de Josep M. 
de Sagarra, una de les obres poètiques més populars de 
l’escriptor procedent de la tradició catalana i publicada 
el 1931. 

2 € 



sala Oberta
“homenatge a joan Ferrés”
de l’1 de desembre al 3 de febrer 
En el marc de la Mostra de Pessebres, es pot veure 
aquesta exposició dedicada a la faceta de pessebrista de 
l’escultor olotí Joan Ferrés. Nascut a Olot el 1924, Ferrés 
va ser alumne i, més endavant, professor de l’Escola de 
Belles Arts d’Olot. Tot i haver tocat diverses tècniques 
artístiques, és en l’escultura on ha destacat. Ha treballat 
sobretot la figura femenina, però també la temàtica 
religiosa, l’escultura funerària, els relleus commemoratius 
i les medalles, els monuments públics i els retrats. Pel que 
fa a l’àmbit del pessebrisme, Ferrés s’ha dedicat des de 
molt jove a dissenyar i materialitzar pessebres artístics. 
Va ser un dels fundadors de l’Associació de Pessebristes 
d’Olot i va promoure el pessebrisme de caixa d’Olot. Els 
seus pessebres destaquen per la importància de la figura 
com a base de la creació.

biblioteca Marià vayreda
“escriure en temps difícils”
del 14 de desembre al 4 de gener 
La Biblioteca Marià Vayreda acull aquesta mostra itinerant 
produïda per la Institució de les Lletres Catalanes i la 
Subdirecció General de Biblioteques, dedicada a quatre 
escriptors del naixement dels quals es compleixen 100 
anys aquest 2012: Avel·lí Artís-Gener, Josep Ferrater 
Mora, Pere Calders i Joan Sales. Quatre escriptors 
que, tot i haver crescut en àmbits de modernitat en la 
Catalunya dels anys vint, van haver d’afrontar els temps 
difícils de la Guerra Civil amb la prohibició del català i 
l’exili que la seva posició d’intel·lectuals els va suposar. 
Quatre autors que, tot i això, van continuar escrivint i 
van aconseguir la seva màxima projecció entre els anys 
seixanta i noranta del segle passat. 
L’exposició està formada per cinc blocs temàtics, un 
d’introductori amb informació històrica comuna als 
quatre autors, i un per a cadascun d’ells on es parla 
dels aspectes més destacats de la seva obra i la seva 
personalitat. El contingut s’acompanya d’important 
material fotogràfic.

exposicions_
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Museu dels sants d’Olot
“ramon Amadeu. 200 anys de la 
seva estada a Olot (1809-1814)”
de l’1 de desembre al 3 de febrer 
L’escultor Ramon Amadeu és un dels pessebristes de 
tots els temps més reconeguts a Catalunya.  
Durant el temps que va viure a Olot, Amadeu va 
començar la producció de figures de pessebre i es va 
convertir en un dels escultors més influents d’aquest art 
que, posteriorment, es va fer i ensenyar a Olot a través 
de l’Escola de Belles Arts, on s’utilitzaven les seves peces 
com a models. L’obra d’Amadeu destaca per la qualitat, 
per la tècnica i, sobretot, per l’expressió de les cares, 
basades sovint en personatges reals.
Comissariada per Joan Yeguas i amb la col·laboració 
del MNAC i el MUHBA, l’exposició mostra un total 
de quaranta peces de l’escultor provinents tant de 
col·leccions privades com de públiques (MNAC, MUHBA, 
Museu Episcopal i Comarcal de Solsona, Museu Episcopal 
de Vic, Museu de la Garrotxa, Agrupació Pessebrista 
de Barcelona, etc.). L’exposició es divideix en dos 
àmbits: el primer, on es poden veure obres de temàtica 
religiosa i popular i, el segon, amb figures pròpiament de 
pessebrisme.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa
“In memoriam. 25 anys de recerca a 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa”
del 21 de desembre al 31 de gener 
Tot i que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa va ser creat 
l’any 1983 —aleshores amb el nom d’Arxiu Històric 
Comarcal d’Olot—, no va ser fins a l’any 1987 que es va 
inaugurar la seu que l’ha acollit fins fa poc més d’un any, 
a l’Hospici. En aquests vint-i-cinc anys, l’Arxiu ha estat 
testimoni de nombrosos canvis (el nom, la ubicació en 
el mateix edifici, la legislació en matèria de patrimoni 
documental, l’utillatge teòric i metodològic, l’adscripció a 
l’Administració comarcal, etc.), però ha intentat sempre 
mantenir una relació de proximitat i de complicitat amb 
els usuaris que han utilitzat els seus serveis. Prenent 
com a exemple la vinculació amb l’arxiu d’una desena 
d’investigadors desapareguts en aquests vint-i-cinc anys, 
aquesta exposició vol ser un reconeixement a l’activitat 
de recerca i a la contribució al coneixement de la història 
comarcal que han dut terme els usuaris del centre en 
aquest període.

Jordi Pujiula és un dels historiadors vinculats amb l’Arxiu que apareixen 
a l’exposició

7
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tema del mes_

Olot és aquest any la seu de la XIv biennal del 
pessebre Català, un certamen que organitza, cada 
dos anys, la Federació Catalana de pessebristes i 
durant el qual agrupacions d’arreu del territori català 
mostren els seus diorames. La biennal tindrà lloc a 
Olot coincidint amb el vintè aniversari de la Mostra 
de pessebres. biennal i Mostra es desenvoluparan 
en paral·lel de l’1 de desembre al 3 de febrer. La 
inauguració serà el dissabte 1 de desembre, a les 11 h, 
al pati de l’hospici.
La Biennal del Pessebre Català tindrà lloc a l’edifici Hospici. 
Sota les voltes del pati s’hi podrà veure una mostra de 
més de cinquanta diorames creats per pessebristes de tot 
Catalunya. Una gran oportunitat per conèixer propostes 
variades i fer un recorregut per tècniques i recursos 
diversos que s’utilitzen per a la creació de pessebres 
tradicionals a diferents territoris del nostre país. 
Els amfitrions de la Biennal, l’Agrupació Pessebrista 
d’Olot i la Garrotxa, faran una exposició especial a la Sala 
Oberta 2, també a l’Hospici, on es mostraran els treballs 
que han elaborat els membres de l’agrupació amb motiu 
de l’efemèride.
La Biennal d’enguany és també un acte més inclòs a la 
celebració dels 150 anys de pessebrisme associatiu, ja 
que l’associació degana del pessebrisme (l’Associació de 
Pessebristes de Barcelona) es va fundar el 1863. 

Mostra de pessebres 2012-2013
La Mostra de Pessebres tindrà, com sempre, diferents seus 
repartides pel centre de la ciutat d’Olot, on es podran 
veure pessebres, figures, obres d’artistes reconeguts, 
homenatges a pessebristes destacats de la ciutat, les 
creacions dels alumnes de l’Escola Municipal d’Expressió 
i també el pessebre fet pels alumnes de l’Escola d’Art 
d’Olot. 

seus de la Mostra 2012-2013
pessebre Monumental
pati de l’hospici
Al centre del Pati de l’Hospici s’hi ubicarà un pessebre 
creat per David López i format per una trentena de 
peces procedents del Pessebre Monumental de la ciutat 
de Barcelona que van ser modelades al taller de L’Art 
Cristià d’Olot i que han estat cedides per l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

homenatge a joan Ferrés
sala Oberta
Exposició monogràfica dedicada a l’escultor olotí 
Joan Ferrés i a la seva obra de temàtica pessebrista. 
Comissariada per Pilar Ferrés, la mostra fa un repàs a la 
trajectòria de l’escultor i s’hi podran veure obres que va 
modelar anys enrere i obres que ha produït especialment 
amb motiu del 20è aniversari de la Mostra de Pessebres 
a Olot. 
Més informació a la pàgina 6.

“ramon Amadeu. 200 anys de la seva estada a 
Olot (1809-1814)”
Museu dels sants d’Olot
Selecció de peces de Ramon Amadeu, escultor barceloní 
establert a Olot del 1809 al 1814. Se’n pot veure obra 
pessebrista, religiosa i popular, camps que cultivà durant 
tota la seva vida. Mostra comissariada per Joan Yeguas, 
conservador de l’Àrea de Renaixement i Barroc del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Més informació a la pàgina 7.

Mostra de pessebres 
i XIv biennal del pessebre Català
de l’1 de desembre al 3 de febrer
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Exposició de figures de pessebre
sala 15
Mostra de figures de pessebre creades per diversos 
artistes de la Garrotxa i d’altres vinculats a la ciutat, així 
com també per figuraires d’arreu de Catalunya.

homenatge a Lluís Carbonell
Can trincheria
Exposició de figures de pessebre i muntatges de l’artista 
olotí Lluís Carbonell, vist per Xavier Carbonell.

treball dels alumnes de l’escola Municipal 
d’expressió
primer pis de Can trincheria
Un conjunt de llitets decorats pels alumnes de l’Escola 
Municipal d’Expressió d’Olot, de l’àrea de Joc i Expressió 
Plàstica d’entre 3 i 12 anys. 

pessebre de Can trincheria
primer pis de Can trincheria
Un gran pessebre que ocupa dos panys de paret 
sencers, on es poden reconèixer les històries bíbliques i 
quotidianes que defineixen els valors i les tradicions del 
Nadal.  

els reis Mags de l’Orient
Finestrals de la biblioteca Marià vayreda
Els alumnes de ceràmica de l’Escola Municipal d’Expressió 
han creat corones fetes amb fang, pensant en els Reis 
Mags. És un treball creat de forma conjunta entre el grup 
d’infantil i el grup d’adults.

“present”
Claustres del Carme
Mitjançant un joc de reflexions, “Present” proposa el 
mirall com a objecte evocador del record i la memòria, al 
mateix temps que esdevé un nexe d’unió entre el jo més 
íntim i l’entorn que habitem. La instal·lació vol recordar-
nos que el nostre món no es limita únicament a la realitat 
sensible i més material sinó que va molt més enllà. 
El treball és obra dels alumnes de 2n de fotografia 
artística Marina Feliu, Alba Perea, Núria Zaragoza, 
Guillem Navarro i Javi Funes. 

Activitats paral·leles a la 
Mostra de pessebres
A banda de les exposicions, els responsables de la 
Mostra en col·laboració amb altres entitats de la ciutat 
organitzen una sèrie d’activitats paral·leles: uns tallers 

de cuina, juntament amb l’Associació d’Hostalatge de la 
Garrotxa, i visites guiades teatralitzades, amb l’àrea de 
Turisme de l’Ajuntament d’Olot i l’empresa Educ’art. 

Menja’t el pessebre
Dijous 6, 10.30 h, Museu dels Sants d’Olot
Taller de cuina infantil on es realitzaran figures de 
pessebres per menjar. L’activitat és gratuïta i oberta a 
tothom.

Aperitius econòmics per quedar bé
Dijous 6, 18 h, Museu dels Sants d’Olot
Taller de cuina per a adults on s’aprendran a fer aperitius 
per a les festes del Nadal. L’activitat és gratuïta i oberta 
a tothom.

pessebres pel pas de zebres 
visita guiada teatralitzada
Diumenges 9, 16, 23 i 30, 12 h, sortida de l’Oficina de 
Turisme.
Reserves al 972 26 67 91, 972 26 01 41 o 972 90 38 22.
Preu: 5 euros

Altres
exposició homenatge a Mateu Lucas i vallès
Capella de sant Ferriol
Coincidint amb la Mostra de Pessebres, l’Associació de 
Veïns i Comerciants del barri de Sant Ferriol organitza 
una exposició en homenatge al pessebrista Mateu Lucas 
i Vallès. Lucas feia pessebres de gran format procurant 
donar-los sempre un caire tradicional. 

Consulta els horaris de les seus 
a www.olotcultura.cat
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música_

El Barroc i el segle XXI 
diumenge 2_18 h_ teatre principal d’Olot
Concert del Cantàbile Cor de Cambra, dirigit per Joan 
Asín, amb motiu del seu 15è aniversari. S’hi interpretaran 
obres inèdites dels mestres de capella de la catedral de 
Girona i peces de Händel i Vivaldi. Amb aquest concert el 
Cantàbile estrena en públic una orquestra virtual. 

Miquel Abras i eduard Canimas, 
a l’Ateneu Central
Aquest desembre l’Ateneu ha programat els concerts 
del bisbalenc Miquel Abras, un dels artistes amb més 
repercussió dins de l’escena musical catalana, que ha 
publicat aquest any el seu quart disc, Equilibris impossibles 
(divendres, 7, 22 h, 5-7 euros), i de l’inclassificable 
cantautor santfeliuenc Eduard Canimas (divendres, 14, 
22 h, 5-7 euros). A més, el 21 de desembre hi haurà el 
concert de Nadal.

discípulos de Otilia i the Greda 
street band 
dissabte 22_22.30 h_ sala el torín
Amb més de mil concerts i tres discos enregistrats, 
Discípulos de Otilia són un dels referents del món de l’ska 
estatal i oferiran a Olot un dels seus tres únics concerts 
a Catalunya. 

La Roda Musical, organitzada per músics associats, tornarà 
a fer aquest any un concert de presentació per als socis i 
el públic habitual. Aquest esdeveniment té la voluntat de 
trencar el gel, així com de presentar tots els concerts que 
es faran a partir del febrer del 2013 i que s’allargaran fins 
més enllà de Setmana Santa. Aquest any es recupera una 
banda que ja va venir a la Roda fa tres anys, D’Callaos, un 
grup català de rumba que funciona d’una manera molt 
particular, fent de la xarxa la seva gran arma. D’Callaos 
acaba de publicar El borde donde se termina el mar, un disc 
que sona a rumba, a rock andalús, a flamenc i a bulería, i 
que presenten amb un directe potent que fa que el públic 
salti i vibri fins a l’extenuació.
El concert servirà també per a presentar el cartell de la 
Roda, i serà una oportunitat per tornar a reunir la gent 
aficionada a la música que tenen ganes de recuperar 
la rutina musical dels hiverns olotins. I aquest any la 
temporada s’inicia com les anteriors, amb la voluntat 
de sentir diversos estils de música i sobretot amb grans 
intèrprets i compositors, i sent fidels a un dels trets 
definitoris de la Roda, que és la voluntat que els grups 
proposin les seves pròpies idees.

d’Callaos presenta La roda Musical
divendres 28_24 h_ sala el torín

preu: 5 euros
venda d’entrades al teatre, a Can trincheria 

i a teatreprincipal.olot.cat

preu: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla 
1 euro de descompte amb els carnets 

Cooltura jove i el d’instal·lacions esportives
venda d’entrades al teatre, a Can trincheria i 

a salatorin.olot.cat
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_entrevista:
Marcel Sabaté

Concert de Nadal amb la
GIOrquestra
dissabte 29_17.30 i 22  h_ teatre principal
Olot acull una de les formacions més joves però a la 
vegada amb més prestigi de les comarques gironines 
en l’àmbit musical: la GIOrquestra, dirigida pel 
garrotxí Marcel Sabaté. Un concert de Nadal que 
organitzen conjuntament l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa.  

el garrotxí Marcel sabaté dirigeix la GIOrquestra, 
que el dia 29 de desembre ofereix el concert 
de Nadal al teatre. Aquesta formació, que ja va 
néixer amb el segell de qualitat, ha celebrat fa poc 
el primer aniversari.

el vostre eslògan és “Música en majúscules”. 
explica’ns-ho.
Aquest lema és com una declaració d’intencions que ens 
serveix per explicar què ofereix sempre la GIO: unes 
propostes musicals basades en la qualitat i, a més, obertes 
a tots els estils musicals, no només exclusivament a la 
música clàssica. 

La GIOrquestra vol donar sortida a músics 
professionals i també apropar la música al gran 
públic. un repte o una necessitat?
Jo diria que totes dues coses. Una necessitat, perquè 
creiem que a casa nostra tenim músics molt qualificats 
que malauradament no troben fàcilment aquesta sortida 
professional, i també perquè la gent necessita bones 
propostes i molta pedagogia per entendre la música 
simfònica i gaudir-ne. Evidentment, és també un gran 
repte assolir aquests dos ambiciosos objectius, i més en 

els temps que estem vivint, però amb il·lusió, treball i un 
suport ampli estem segurs que ens en sortirem!

GIO, de Girona. per què li doneu tanta importància 
a la territorialitat?
Perquè la GIO neix a les comarques gironines i està 
formada en la seva majoria per músics que han nascut 
aquí o hi resideixen. Què millor doncs que porti aquest 
nom d’origen una formació que espera convertir-se en 
l’orquestra de prestigi que representa amb orgull les 
terres gironines arreu? 

el concert d’Olot. un concert de luxe amb un 
elenc de músics i quatre solistes de primera fila...
Doncs sí, és una gran satisfacció poder tornar a repetir 
el reeixit concert de presentació aquest Nadal a Olot i, a 
més, amb dues sessions. Tindrem de nou la GIO Simfònica 
amb quaranta-dos músics a l’escenari, que acompanyarà 
quatre grans solistes de casa nostra: la cantant Nina, el 
pianista i compositor Albert Guinovart, la mezzosoprano 
Gemma Coma-Alabert i el tenora Jordi Molina. I amb un 
programa variat amb música de diferents estils pensat per 
agradar a tothom, un clar exemple del que volem dir amb 
“Música en majúscules”.

preu: 15, 12, 10 i 6, anticipada, 
i 18, 15, 12 i 8, a taquilla

venda d’entrades al teatre, a Can 
trincheria i a teatreprincipal.olot.cat
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cinema_ per a tota 
la família_

Los pájaros
Filmoteca
dimarts 11_21 h_teatre principal d’Olot 
La Filmoteca tanca aquest cicle de tardor amb un gran 
clàssic, una de les pel·lícules més populars de Hitchcock,  
que va suposar una revolució dins el gènere del 
terror. Destaca especialment pels seus efectes sonors 
(moviment d’ales, crits dels ocells, etc.), com aquests 
efectes són capaços de crear una gran tensió i emocions 
o com poden descriure escenes d’atac sense ni diàlegs ni 
música. La pel·lícula es basa en la novel·la homònima de 
Daphne du Maurier. Idioma: anglès. 

Historias de Shanghai
Cine Club
divendres 21_21.30 h_teatre principal d’Olot 
Jia Zhang Ke dirigeix un documental que fa un repàs per 
la història de Shanghai a través de divuit persones que 
parlen de la seva vida en aquesta ciutat. Persones que van 
viure la victòria dels comunistes xinesos el 1949 i que, 
en alguns casos, van marxar a Hong Kong o a Taiwan i, 
en d’altres, van quedar-se. Ho fa situant els protagonistes 
pels racons de la ciutat per captar tant la memòria com 
les empremtes físiques que ha deixat el passat. Evita les 
imatges d’arxiu, de manera que és l’espectador qui s’ha 
d’imaginar els esdeveniments només amb les imatges 
reals i la veu dels testimonis. 
Amb aquest documental el director tanca un cicle de tres 
films per mostrar Shanghai des de diferents perspectives. 
Les precedents van ser Naturaleza muerta i 24City. 
Idioma: xinès

el Meu primer Festival 2012
Cinema
diumenge 16_teatre principal d’Olot 
El Meu Primer Festival és un festival de cinema per a 
públic escolar i familiar que vol contribuir a la difusió 
d’un cinema infantil plural i creatiu, tot oferint una 
mostra de creacions cinematogràfiques d’arreu del món 
i de tots els temps. Amb l’objectiu d’entretenir i educar, 
estimular la imaginació i la creativitat i despertar l’esperit 
crític, aquest festival organitzat per MODIband Projectes 
Culturals arriba per primer cop a Olot, tot i que es va 
originar el 2007 a Barcelona inspirant-se en el parisenc 
Mon Premier Festival.  
El festival s’ha estructurat en tres sessions diferents 
adreçades respectivament a espectadors d’entre 2 i 4 
anys (a les 11 h, 45 minuts de durada), d’entre 5 i 7 
anys (a les 12 h, 60 minuts de durada) i de més de 8 
anys (a les 17 h, 60 minuts de durada). En el cas dels 
més petits, es projectarà un combinat de curts en què 
la poesia, la creativitat i la tendresa transmeten valors 
i missatges positius. Per als nens i les nenes de més de 
cinc anys, El Meu Primer Festival ha seleccionat 17 curts 
de tot el món creats els últims dos anys que inclouen 
animació futurista i creacions d’allò més sorprenents i 
imaginatives.
Un dels trets distintius d’aquest festival de cinema per 
a públic infantil és que cedeix el protagonisme als nens, 
i els anima a opinar sobre la programació i a criticar-la. 
Amb aquesta finalitat, a totes les sessions es lliurarà als 
nens una butlleta de votacions perquè valorin el conjunt 
de la sessió així com la peça que més els hagi agradat. 
A més de les sessions destinades al públic familiar, El 
Meu Primer Festival es complementa amb un programa 
escolar destinat a nens d’entre 5 i 11 anys.

Cine Club: 5 €
Filmoteca: 4,5 €

totes les pel·lícules es 
projecten en vOse

preu: 3 €
venda d’entrades al 

teatre, a Can trincheria i a 
teatreprincipal.olot.cat
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Maravillas
Circ
dissabte 15_20 h_teatre principal d’Olot
Un any més, el Teatre Principal d’Olot acull una de les 
propostes de circ de l’Ateneu 9Barris de Barcelona: 
l’espectacle Maravillas, que combina acrobàcies aèries, 
màgia i malabars.  Maravillas explica la història d’una família 
que es dedica al món del circ des de fa generacions però 
que, de cop, veu que el món de l’espectacle ha avançat 
molt i els cal adaptar-se a les noves tendències. 
Amb un to irònic i irreverent, l’espectacle trenca amb les 
barreres artístiques del món del circ.
Aquesta és la 16a producció de l’anomenat Circ d’Hivern 
de l’Ateneu 9Barris, un projecte que fomenta la creació 
de companyies professionals de circ i ofereix propostes 
de qualitat i per a tots els públics, col·locant el circ 
en una situació de prestigi a l’alçada de les altres arts 
escèniques. Val a dir que l’espectacle Maravillas ha batut 
rècords d’assistència a un Circ d’Hivern. 

Contes de Nadal 
de les germanes Baldufa
rialles
diumenge 23_17 h_teatre principal d’Olot 
Les germanes Baldufa ens explicaran contes i històries 
d’arreu del món a través dels quals podrem veure com 
es viu el Nadal en d’altres indrets.  Amb elles viatjarem als 
freds boscos russos de la mà del Rei de Gebre, assistirem 
al descobriment de la Terra amb els warau de les Índies 
Occidentals, descobrirem el miracle del canelobre jueu 
que va estar encès durant vuit dies seguits i entendrem 
per què a la Xina celebren el cap d’any dues vegades.   

Nadal a la sala infantil
Com no pot ser d’altra manera, la sala infantil celebrarà 
el Nadal aquest mes de desembre. Pel que fa a activitats, 
hi haurà una sessió de l’hora del conte, el dilluns 10, a 
les 18 h, en què Dolors Arqué explicarà el conte La caca 
del caganer.També es presentarà el llibre El tresor de la 
Fageda, de Pep Molist, el dilluns 17, a les 18 h.

preu: 6 €; 5 € els socis de rialles

preu: 12 i 6 €
recomanat a partir de 6 anys

Mostra de pessebres
de l’1 de desembre al 3 de febrer

Més info a la pàgina 8  

taller Menja’t el pessebre
dijous 6, 10.30 h, Museu dels sants

Activitat gratuïta

venda d’entrades al teatre 
principal, a Can trincheria i a 

teatreprincipal.olot.cat



Olot Cultura

Per Nadal, regala cultura

Consulta tota la programació a l’agenda Olot Cultura 
(gener-juny 2013) que ben aviat trobaràs als equipaments 
culturals de la ciutat.

Temps
18 de gener

9 maletes
1 de febrer

Concert de Joan Josep Mayans
26 de gener

Cyrano de Bergerac
1 de març

Aquestes festes, regala emocions! A la família, als amics o a 
tu mateix. Regala entrades per veure música, dansa, teatre, i 
moltes coses més!
Compra-les a teatreprincipal.olot.cat o a salatorin.olot.cat, sense 
comissions, a partir del 18 de desembre.
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tema del mes: 
distòpies a la literatura i al cinema

Novetats

_CASTELLS, Ada. 
Pura sang

_CONNELLY, Michael. 
La caja negra

_GIRONELL, Martí. 
L’últim abat

_MÀRKARIS, Petros. 
Liquidació final

_OLID, Bel. 
La mala reputació

_SILVA, Lorenzo. 
La marca del meridiano 

consulta les novetats a: 

hora del conte:
Dilluns 10_18 h

Llibres oblidats 

La voz interior       
Darío Jaramillo Agudelo. Pre-textos, 2006. 
639 p.
(Entrat a la biblioteca el 2007. Últim 
préstec: 2007. Total préstecs :3)

L’autor és un dels poetes més importants 
al seu país, Colòmbia, i també narrador 
i articulista conegut. Aquest és un dels 
seus principals llibres, una autèntica 
enciclopèdia literària: novel·la, contes, 
assaig, aforismes i poesia, tot en una 
obra unitària i entretinguda, de bon llegir, 
divertida, seriosa i intel·ligent. Un plaer per 
als amants de la creació literària.

C.S.

Club de lectura juvenil
Dimarts 11_19 h

Club de superlectura
Dimarts 18_19 h

exposició:
“escriure en temps difícils”

Més informació a la pàgina 6

presentació de llibre 
amb pep Molist: Dilluns 17_18 h

_bibliotecavisita el web de la biblioteca: 
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot



_plafó_

L’Agrupació de Pessebristes d’Olot és una entitat olotina 
que treballa tot l’any en el món del pessebrisme des 
de diferent àmbits: la creació, la conservació, el foment 
d’aquesta tasca artística i l’estudi. 

La custòdia i la conservació dels treballs 
pessebristes
L’Agrupació Pessebrista té seu als paratges de la Moixina. 
Una nau industrial que fa la funció tant de taller com 
de magatzem on es custodien, es conserven i, si cal, es 
restauren, obres pessebristes de tot tipus, tant les creades 
pels socis de l’Agrupació com les de particulars que les 
cedeixen a l’entitat.

L’escola
Més que una escola, l’Agrupació disposa d’un espai de 
treball al qual persones aficionades al món del pessebrisme 
tenen accés per crear, modelar, construir i, a la vegada, 
compartir idees i coneixements entre uns i altres.  Tots els 
socis poden utilitzar lliurament l’espai, on també disposen 
del material i les eines necessàries per treballar.  De tant 
en tant experts en la matèria assisteixen al taller, per ajudar 
els membres de l’Agrupació.  A banda, l’Agrupació està 
treballant en la creació d’una escola per a nens i nenes. 
Fins ara, han passat per l’Agrupació més de 500 persones. 

el foment del pessebrisme olotí
La tradició pessebrista a OIot es remunta al segle XVIII 
i, des de llavors, ha estat sempre un fet molt característic 
de la ciutat. L’Agrupació vol impulsar aquesta tradició 
nostra i fer-ho, a més, seguint les línies del pessebre olotí, 
basat en la reproducció del paisatge de la Garrotxa. Una 

altra característica del pessebre olotí és el pes que hi té 
la pintura. I és que la pintura que es col·locava al fons del 
diorama era el que marcava en gran mesura el resultat 
final, el pessebre pròpiament dit es construïa com si fos 
una continuació de la pintura. L’Agrupació vol fomentar 
l’excel·lència i traslladar als temps actuals el pessebrisme 
tradicional d’Olot. 

La creació de nous models
Una altra voluntat de l’Agrupació és la de facilitar 
l’elaboració de nous models. Actualment, encara es 
treballa amb models de mitjan segle XX que es van 
reproduint. Des de l’Agrupació s’impulsen diverses 
propostes amb la idea que, d’aquí quatre o cinc anys, es 
tinguin conjunts pessebrístics sencers nous. En aquest 
sentit, per l’any vinent es farà un concurs sota el títol 
El pastor i el ramat per tal que tothom qui vulgui pugui 
presentar les seves propostes d’aquesta figura.

Mostra de pessebres
La Mostra de Pessebres és l’espai de difusió de l’Agrupació 
i serveix per ensenyar al públic tot el treball que s’hi fa 
durant l’any.

el futur
L’Agrupació té la voluntat de crear un museu a la seu de 
l’Agrupació (l’obertura del qual està prevista per al 2013) 
amb diferents apartats: un dedicat al paisatge i la seva 
relació amb el pessebrisme, un per mostrar les obres de 
totes els artistes que s’hi dediquen, i un apartat, titulat El 
racó de l’artista, on es mostraran obres dels pessebristes 
més reconeguts, com Modest Fluvià o Josep Traité. 

Agrupació de pessebristes d’Olot

entitats d’Olot:
Agrupació de pessebristes 
d’Olot 


