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Comença un nou curs, s’acosta la tardor i presentem la nova programació cultural 
que trobareu en aquesta agenda.
L’autor de la fotografia de la portada ha traslladat la icònica imatge d’El violinista a 
la teulada al centre d’Olot, concretament al Teatre Principal. Situa en l’entorn local 
el que és una metàfora de la supervivència a través de la tradició i la festa en una 
vida d’incertesa. I és que, tot i les circumstàncies i dificultats actuals, artistes, ges-
tors culturals, membres d’associacions i entitats, activistes culturals... fem el que 
calgui perquè la cultura sigui ben present en el dia a dia de la nostra ciutat i en les 
nostres vides.
Ens enfilem pels teulats i per on faci falta perquè ens acompanyeu a gaudir de la 
cultura!

ENS ENFILEM ON FACI FALTA!

Institut de Cultura d’Olot
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INFORMACIÓ PRÀCTICA

ACCESSIBILITAT

Equipaments accessibles de forma 
autònoma

– Teatre Principal d’Olot (*cal trucar al 
Teatre –972 27 91 38– en comprar l’entrada i  
reservar l’espai per a cadira de rodes)

– Sala El Torín
– Biblioteca Marià Vayreda
– Arxiu Comarcal de la Garrotxa
– Museu de la Garrotxa
– Museu dels Sants
– Plaça de Braus

Equipaments accessibles amb ajuda
– Can Trincheria
– Museu dels Volcans

A tots els equipaments culturals 
municipals els gossos d’assistència hi 
són benvinguts. 

En la informació de les activitats (de la pà-
gina 4 a la 67) us indiquem aquells recursos 
accessibles de la següent manera: 

Activitat amb interpretació a la llen-
gua de signes

Hi ha elements amb lletra ampliada o 
ajuda òptica

Hi ha elements de lectura fàcil

L’Institut de Cultura d’Olot està adherit al 
programa Apropa Cultura, que treballa  
per facilitar l’accés a les activitats culturals 
a les persones en risc d’exclusió social 
(www.apropacultura.cat).

Per a qualsevol dubte us podeu posar en 
contacte amb nosaltres a través del correu 
cultura@olot.cat o al telèfon 972 27 27 77. 

Aquesta informació és vàlida per a les 
activitats organitzades per l’Institut de Cul-
tura d’Olot. Per a informació sobre altres 
activitats, consulteu els organitzadors.

QUAN I COM PUC COMPRAR 
LES ENTRADES?

PER ALS MUSEUS D’OLOT 
A la recepció de cada museu. Entrada 
general: 3 euros. Menors de 16 anys, 
entrada gratuïta.
Descomptes per a jubilats, aturats, 
professors, Carnet Jove, Cooltura Jove, 
Club TR3SC, parelles lingüístiques...
Entrada gratuïta el primer diumenge de 
cada mes. 

PER ALS ESPECTACLES DE MÚSICA 
I ARTS ESCÈNIQUES
Per internet a www.olotcultura.cat
Anticipades a les nostres taquilles
A Can Trincheria i al Teatre Principal, de 
dilluns a divendres, en horari d’atenció 
al públic. Consulteu horaris al directori 
(pàgina 98).
A partir d’una hora abans de cada 
espectacle
Si encara queden entrades disponibles, al 
mateix lloc on es faci.

DESCOMPTES
Us oferim diferents descomptes depenent 
de l’espectacle. Consulteu els disponibles 
en la informació de cada activitat.
Abonament Jazz Olot: 15 euros. Inclou els 
concerts Chano Domínguez & Paolo Fresu 
(pàgina 23) i Trio Pieris (pàgina 57).

INFANTS MENORS DE 2 ANYS
Entrada gratuïta als espectacles organitzats 
per l’Institut de Cultura d’Olot, tret dels 
dedicats específicament a aquesta edat. 
Cal passar per taquilla des d’una hora 
abans de l’inici de la funció a recollir una 
invitació per a control d’aforament. 

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Per a dubtes o consultes sobre entrades 
contacteu amb taquilla@olot.cat o al 
972 27 91 38. 

setembre - desembre 2018

AGENDA OLOT CULTURA
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EXPOSICIONS

LA MARE DE DÉU DEL TURADe l’1 de setembre 
a l’11 de novembre, 
Museu dels Sants

Inauguració: dissabte 
1 de setembre, 12 h, 
Museu dels Sants

1 set - 11 nov

CÀPSULES DEL MUSEU DELS SANTS

La Mare de Déu del Tura ha estat al llarg dels segles un ele-
ment fonamental en la creació del sentiment de poble de la 
ciutat d’Olot, fins al punt que, encara avui, la festivitat del Tura 
marca el calendari olotí i reforça aquest sentiment d’identitat 
olotina. 
Però, què sabem de la Verge del Tura i de la seva iconogra-
fia? En aquesta exposició podrem conèixer com ha evolucio-
nat: de la sobrietat de la talla romànica a la riquesa de la seva 
transformació barroca, caracteritzada per riques indianes, 
sedes i brodats de fil d’or; des de l’estètica naïf de Dufau fins 
a la representació genèrica dels tallers de sants.

UN VIATGE EN EL TEMPS PER APROFUNDIR EN UN DELS 
SÍMBOLS MÉS ARRELATS A LA NOSTRA CIUTAT  

Visita inclosa amb l’entrada al Museu
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EXPOSICIONS

JOSEP BERGA I BOADA
EL DESPERTAR DE LES COSES I 
DELS ADORMITS
Josep Berga i Boada (1872-1923) va ser un artista de tarannà 
compulsiu i contradictori. La seva producció és, de fet, un 
fidel reflex del seu temps i del seu colèric caràcter. Berga i 
Boada no defuig cap repte artístic i furga en totes les disci-
plines possibles per tal de produir les seves obres més tren-
cadores. Amarat de l’esperit bohemi dels artistes francesos 
del tombant dels segles XIX i XX i de la seva vida nocturna, va 
considerar-se un artista lliure, que va fer de la seva vida i del 
seu art, en la mesura del possible, el que li va plaure. 
Aquesta exposició vol apropar al públic l’obra i la vida de 
Berga i Boada, exemple de modernitat absoluta, però sovint 
menystingut per la historiografia.

Del 8 de setembre 
al 10 de febrer, Sala 
Oberta del Museu de 
la Garrotxa
Del 8 de setembre 
a l’11 de novembre, 
Sala Oberta 2 del 
Museu de la Garrotxa

Inauguració: dissabte 
8 de setembre, 18 h

UN ARTISTA TOTAL, BOHEMI, MODERN I TRENCADOR

8 set - 10 febr

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ
Informació a la pàgina següent

Entrada gratuïta
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EXPOSICIONS

ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES A 
L’EXPOSICIÓ SOBRE BERGA 
I BOADA

8 set - 10 febr

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ
A càrrec de Javi Palomo, comissari 
Dissabte 22 de setembre, 12 h

FRIDAYS AL MUSEU
“Ves a fer punyetes!”. Converses 
entre Josep Berga i Boada i Martí 
Casadevall, a càrrec de Javi Palomo, 
comissari de l’exposició
Divendres 19 d’octubre, 21 h, Sala 
Oberta 2 del Museu de la Garrotxa

CONVERSES AMB...
“Josep Berga i Boada. El despertar de 
les coses i dels adormits”, a càrrec de 
Javi Palomo, comissari. Tot seguit es 
farà una visita guiada a l’exposició. 
Dimecres 24 d’octubre, 17.30 h, sala 
d’actes del Museu de la Garrotxa
Activitat organitzada per Aules de Difusió 
Cultural de la Garrotxa (ACUGA) 

“L’infanticidi i la violència vers les 
dones al tombant dels segles XIX i XX. 
Víctor Català (Caterina Albert) i Josep 
Berga i Boada”, a càrrec d’especialistes 
en l’obra de Caterina Albert i en la de 
Josep Berga i Boada
Dissabte 3 de novembre, 18 h, Sala 
Oberta 2 del Museu de la Garrotxa

“Imatge, cinema i art. La influència 
sobre els artistes olotins del segle 
XIX i del primer quart del segle XX”, 
a càrrec de Joan Sala, Mariona Segu-
ranyes, Javi Palomo i un especialista en 
l’impacte del cinema en l’art
Dissabte 17 de novembre, 18 h, Sala 
Oberta 2 del Museu de la Garrotxa

Activitats gratuïtes
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LLETRES

22 set

100 ANYS DE BIBLIOTECA 
A OLOT
Celebrem els 100 anys de la inauguració de la biblioteca 
d’Olot amb un programa d’activitats per al dia 22 de setem-
bre. 

PRAT DE LA RIBA I EUGENI D’ORS PASSEGEN PEL CENTRE 
D’OLOT, A CÀRREC DE LA CIA. INSÒLITS
Centre d’Olot, 11 h
Acompanyats d’una bibliotecària, aquests dos personatges 
tornen del segle passat i es passejaran pels carrers del centre 
de la ciutat explicant als olotins la importància de les bibliote-
ques. 

ACTE COMMEMORATIU DEL CENTENARI
Biblioteca Marià Vayreda, 12 h
El personatge d’Eugeni d’Ors serà l’encarregat de fer el 
discurs d’obertura de l’acte i, seguidament, Empar Moliner 
presentarà el llibre editat amb motiu del centenari. 
Es comptarà amb la presència de diverses personalitats rela-
cionades amb el món de la cultura i de les lletres.  
L’acte es clourà amb un vermut popular al carrer del Pati. 

ELS CONTES DEL SENYOR RAMON, A CÀRREC DE LA CIA. 
INSÒLITS
Biblioteca Marià Vayreda, 18 h
Espectacle per a públic familiar 

Dissabte 22 de 
setembre

Activitats gratuïtes
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CIRCOLOT A ESCENA

22 set

EX LIBRIS

Una adaptació en forma de circ del conte L’arbre vermell, de 
l’il·lustrador Shaun Tan, que pretén reflectir un d’aquells mo-
ments de la vida en què alguna petita cosa ens fa feliços. La 
millor manera de representar aquests moments d’inadvertida 
felicitat (MIF) és mitjançant objectes de la vida quotidiana, 
perquè la felicitat també s’amaga en el dia a dia, tot i que de 
vegades no ho sembli.
Un reflex de la societat actual, del ritme de vida, de les feines 
esgotadores, de la sobreinformació i la sobreestimulació, de 
la pressió social, que no ens deixa gaudir... ni veure aquests 
moments que realment són els que ens fan feliços a tots. 
Activitat organitzada per la Cia. Voël

Dissabte 22 de 
setembre, 19 h, 
Teatre Principal 
d’Olot

Idea original: Cia. Voël
Codirecció: Joan Arqué i Cia. Voël
Intèrprets: Debi Cobos, Jordi Serra i Marc Sastre
Música original: Marc Sastre
Il·luminació: Adrià Pinar
Vestuari: Rosa Lugo
Escenografia: Adrià Pinar
Direcció tècnica de circ: Yuri Sakalov i Joan Ramon Graells
Bola d’equilibri: Alvarito i Léa Legrand
lapersianacirc.com/voel/

CIA. VOËL

A VEGADES EL DIA COMENÇA BUIT D’ESPERANCES...

PREU: 12 i 10 euros. Menors de 12 anys, 9 i 6 euros. 
DURADA: 1 hora
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MÚSICAOLOT EN SOLFA

22 set

Dissabte 22 de 
setembre, 22.30 h, 
sala El Torín

HEAVY, PUNK, ROCK, METAL, HARDCORE, TRASH...

EXPECTATIVA ZERO 

L’estil d’Expectativa Zero no és fàcil d’etiquetar. Heavy, punk, 
rock, metal, hardcore, trash, entre altres, es barregen per aca-
bar elaborant unes cançons que no deixen ningú indiferent. 
Després de la consolidació de la banda amb l’enregistrament 
de Re-evolución durant la primavera del 2016, Rafa Garrigós, 
Edu, Brian, Albert i Somàlia presentaran en exclusiva les can-
çons del seu nou disc. 
Els acompanyaran en aquest concert de presentació els 
grups Slavedown i Via Crucis.

SLAVEDOWN I VIA CRUCIS

PREU: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 3 euros.
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TEATRE

ÈDIP, DE SÒFOCLES
AMB JULIO MANRIQUE
Èdip regna a Tebes juntament amb la seva esposa, Jocas-
ta, vídua de Lai, el rei mort. Però la ciutat és colpejada per 
nombrosos mals, per això el poble demana ajuda al seu rei, i 
ell els promet venjança. Des de Delfos, Creont porta una mala 
notícia: qui va matar Lai és el culpable de la desgràcia de la 
ciutat i només el seu càstig pot salvar Tebes. 
Quan el rei de Corint, Pòlib —el qual Èdip considera el seu 
pare— mor, arriba la veritat: Èdip és el causant dels proble-
mes de Tebes perquè, sense saber-ho, ha mort el seu pare, el 
rei Lai, i s’ha casat i ha tingut quatre fills amb Jocasta, que en 
realitat és la seva mare. 
En assabentar-se’n, Jocasta se suïcida i el seu fill, davant el ca-
dàver de la seva mare i esposa, s’arrenca els ulls, desesperat, 
i reclama el càstig que ell mateix va prometre per al culpable, 
per així salvar Tebes.

Divendres 28 de 
setembre, 21 h, 
Teatre Principal 
d’Olot

EL CLÀSSIC ENTRE ELS CLÀSSICS, PROTAGONITZAT PER 
JULIO MANRIQUE 

Autor: Sòfocles
Versió: Jeroni Rubió Rodon
Dramatúrgia: Marc Artigau i Oriol Broggi
Direcció: Oriol Broggi
Ajudant de direcció: Marc Artigau
Intèrprets: Julio Manrique, Carles Martínez, Marc Rius, Mercè Pons, Ramon Vila, Miquel Gelabert i Clara de Ramon
Escenografia: Roger Orra i Oriol Broggi
Il·luminació: Pep Barcons
Vestuari: Anna Ribera
Espai sonor: Damien Bazin

28  set

PREU: 22, 18, 12 i 6 euros
DURADA: 1 hora i 50 minuts
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MÚSICA

29 set

Dissabte 29 de 
setembre, 20 h, 
Teatre Principal 
d’Olot

FA DOS ANYS ELS VAM DESCOBRIR; ARA TORNEN COM 
A GRUP D’ÈXIT CONSOLIDAT

MARIA ARNAL I MARCEL 
BAGÉS

A més de l’unànime reconeixement de la crítica, ratificat per 
una desena de guardons, Maria Arnal i Marcel Bagés han 
aconseguit el més difícil: la devoció del públic, que ha obligat 
a penjar el cartell d’entrades exhaurides en teatres i sales tan 
emblemàtics com el Tívoli i la Sala Apolo (Barcelona), l’Espai 
Rambleta (València) o el teatre Isabel La Católica (Granada).
45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 2018) ha estat consi-
derat com un dels debuts més importants de la música feta 
a casa nostra al segle XXI. Amb aquest àlbum, la vocalista de 
Badalona i el guitarrista de Flix afronten el final d’una gira que, 
prop de cent cinquanta concerts després, ha recorregut la 
península Ibèrica amb presència en festivals com Primave-
ra Sound, BBK i Veranos de la Villa; ha fet escala a Rússia, el 
Regne Unit, Bulgària i el Marroc, amb viatges recents als Estats 
Units (juliol 2018) i l’Amèrica Llatina (agost 2018), i ha demos-
trat que l’autoria encaixa perfectament en el seu projecte de 
continuació de la cadena de transmissió de la música popu-
lar.

45 CEREBROS Y 1 CORAZÓN

PREU: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 3 euros. 

Maria Arnal: veu 
Marcel Bagés: guitarra
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TEATRE

4 oct

REBOTA, REBOTA Y EN TU 
CARA EXPLOTA 
AGNÈS MATEUS I QUIM TARRIDA
Aquest nou espectacle d’Agnès Mateus, Premi de la Crítica 
2017, és una reflexió descarnada sobre la violència de gènere 
i la passivitat social. Un espectacle de denúncia per comen-
çar a dir les coses pel seu nom, per vèncer la por; contra els 
tabús contemporanis i la nostra hipocresia. 
«Assassinem dones a raó de dues per setmana des de fa 
10 anys i nosaltres encara hem de continuar defensant-nos i 
justificant-nos davant la gent que ens escolta. Això sí, que no 
falti el minut de silenci a la porta de l’ajuntament amb cada 
morta... 
»Les dones no “perdem” la vida, a les dones ens assassinen. 
Comencem a cridar les coses pel seu nom».

Dijous 4 d’octubre, 
21 h, Teatre Principal 
d’Olot

ENS HAURIA D’EXPLOTAR LA VIDA A LA CARA MÉS 
SOVINT...

Intèrprets: Agnès Mateus i els convidats Pablo Domichovsky, Ismael Mengual i Martí Soler Gimbernat
Il·luminació: Carles Borràs 
So i vídeo: Quim Tarrida
www.anticteatre.com

LAP

PREU: 10 euros. Si del LAP rebotes al Jazz (més informació a la pàgina següent) tindràs una consumició 
gratuïta a la sala El Torín. 
DURADA: 1 hora

ATENCIÓ! En aquest espectacle es fan servir llums estroboscòpics. 
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MÚSICAJAZZ OLOT

4 oct

Dijous 4 d’octubre, 
22.30 h, sala El Torín   

Chano Domínguez: piano
Paolo Fresu: trompeta

UN CONCERT EXCLUSIU QUE A CATALUNYA NOMÉS ES 
PODRÀ VEURE A OLOT I A MANRESA

CHANO DOMÍNGUEZ & 
PAOLO FRESU
El projecte inèdit del duet format per Paolo Fresu i Chano 
Domínguez és el millor exemple de com el jazz, el flamenc i 
la música mediterrània poden combinar-se de forma natural. 
Dos veritables mestres de la música contemporània que inter-
preten de manera sublim temes amb base jazzística enriquits 
amb la passió del flamenc de Chano Domínguez i la transpa-
rència de Paolo Fresu. 
Chano Domínguez és un dels pianistes de jazz més valorats 
de l’escena actual. Del seu piano emanen compassos en 
forma de tangos, alegries, buleries, fandangos i soleàs, que 
conviuen amb l’estructura de jazz tradicional amb harmonia i 
naturalitat. Compta amb més d’una vintena de treballs disco-
gràfics i ha estat nominat dos cops als premis Grammy. 
El trompetista Paolo Fresu és una figura consagrada del jazz 
internacional. «L’indomable poeta del so», com se l’ha ano-
menat, acumula una àmplia carrera plena d’enregistraments, 
reconeixements i premis.

PREU: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 3 euros.
Consumició gratuïta si presentes l’entrada del LAP Rebota, rebota y en tu cara explota (més informa-
ció a la pàgina anterior).
PREU abonament Jazz Olot Tardor 2018: 15 euros. Inclou aquest concert i el del Trio Pieris (més infor-
mació a la pàgina 57).
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MÚSICACLÀSSICA

6 oct

Dissabte 6 d’octubre, 
20 h, Casal Marià

MILLOR ÀLBUM DE MÚSICA CLÀSSICA ALS PREMIS DE 
MÚSICA DE L’ACADÈMIA DE LOS ANGELES

ELISABET FRANCH I 
JORGE NAVA 

Elisabet Franch, flauta, i Jorge Nava, piano, ens proposen un 
viatge a través de la interpretació de peces d’autors diversos, 
cadascuna de les quals és una manera de parlar i una forma 
d’expressar la llibertat i la sensibilitat de l’artista. 
Elisabet Franch és considerada una de les flautistes catalanes 
amb més projecció internacional de la seva generació. Jorge 
Nava és un pianista virtuós format al Conservatori Nacional 
de Música de Bolívia, al Conservatori del Liceu de Barcelona i 
al Royal College of Music de Londres.

GYPSY AIRS

PREU: 6 euros anticipada, 8 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 3 euros.

PROGRAMA

PRIMERA PART 
Chanson Gitane, de Manuel Infante 
Suite de Trois Morceaux, de Benjamin Godard: 
- Allegretto 
- Idylle 
- Valse 
Il Pastore Svizzero, de Pietro Morlacchi 
Aires Gitanos, de Pablo de Sarasate 

SEGONA PART 
Tres peces d’Aram Khachaturian: 
- Masquerade (vals) 
- Spartacus (adagio) 
- Gayane (dansa del sabre) 
Romance op. 37, de Camille Saint-Saëns 
Fantasia sobre Carmen op. 25, de Pablo de Sarasate
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MÚSICA

12 oct

MILÍCIANS I KRISTO’N ZELO
En aquest concert la banda garrotxina Milícians presenta el 
seu primer treball, La nostra força, mentre que els també 
garrotxins Kristo’n Zelo es retrobaran a l’escenari després de 
vint anys. 
La nostra força, publicat la primavera d’aquest 2018, recull 
onze temes fets amb molt d’amor i molta ràbia que beuen 
del punk més punyent i de l’oi! més clàssic. 
Amb els Kristo’n Zelo, pioners en la introducció del punk i el 
hardcore a la comarca a finals dels noranta, torna als escena-
ris, després de dues dècades, la música directa, clara i sense 
mitges tintes.

Divendres 12 
d’octubre, 23 h, 
sala El Torín

PUNK I HARDCORE AMB DUES BANDES GARROTXINES

OLOT EN SOLFA

PREU: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 3 euros.
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MÚSICA

13 oct

LA GREDA STREET BAND 
SEMPRE ORGULL RURAL
Després de deu anys als escenaris, la banda olotina Greda 
Street Band decideix baixar-ne i posar punt final al seu camí.  
Com diuen en un dels seus últims temes enregistrats el 2017, 
«[...] més enllà de les paraules, més enllà d’aquest avui, més 
enllà del temps i les fronteres seguirem creixent». Perquè 
aquest és el seu pensament, que considera que la Greda 
Street Band és tothom qui ha volgut aplegar-se al seu voltant 
durant aquesta dècada, i que el fet que ells deixin de fer so-
nar les seves melodies no impedeix que tot aquest col·lectiu 
segueixi creixent. 
El grup garrotxí planteja un comiat alegre, amb discurs i sota 
el títol “Som orgull rural”, lema que els ha acompanyat sem-
pre i que han portat per bandera arreu. Asseguren que no 
estaran sols en aquest moment especial, ja que per l’escenari 
hi passaran amics i coneguts.
El concert anirà acompanyat d’altres actes que vestiran una 
jornada festiva.

Dissabte 13 
d’octubre, 23 h, 
sala El Torín

LA GREDA STREET BAND DEIXA ELS ESCENARIS AMB  
“SOM ORGULL RURAL”

OLOT EN SOLFA

PREU: 5 euros
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LLETRES

FABRADA A OLOT
150 ANYS DEL NAIXEMENT DE 
POMPEU FABRA

D’octubre a 
desembre

oct - des

XERRADES
“Pompeu Fabra: la construcció d’una llengua”, 
a càrrec d’Isidor Marí, filòleg i expresident de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
Dimarts 16 d’octubre, 19 h, Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa
En acabar la xerrada tindrà lloc el monòleg 
Fabracedari, de Jordi Oriol

“Reticència al canvi? La nova gramàtica en 
l’ensenyament de la llengua” 
Conversa entre Neus Nogué, professora de 
Filologia Catalana de la UB, i Josep Granados, 
professor d’ensenyament secundari
Dijous 22 de novembre, 19 h, Arxiu Comarcal de 
la Garrotxa

“Música, llibres i sèries: quin model de llengua 
estem construint?”
Taula rodona amb Enric Gomà, assagista i arti-
culista, Cesk Freixas, cantautor, i Anna Casassas, 
traductora
Dijous 13 de desembre, 19 h, Arxiu Comarcal de 
la Garrotxa

HORA DEL CONTE
Pompeu Fabra. Caixa de paraules, conte i taller 
a càrrec de La Minúscula
Dilluns 8 d’octubre, 18 h, Biblioteca Marià 
Vayreda

Mestre Fabra, caçador de paraules, a càrrec de 
la Cia. Peus Grossos (Clara Soler)
Dilluns 22 d’octubre, 18 h, Biblioteca Marià 
Vayreda

EXPOSICIONS
Mostra de treballs dels alumnes de l’Escola 
Municipal d’Expressió d’Olot a partir del 
Diccionari Fabra
Biblioteca Marià Vayreda, de l’1 al 31 d’octubre

“Agafa el teu Diccionari Fabra i porta’l al 
Museu!”
Instal·lació efímera al Museu de la Garrotxa
Més informació sobre com participar-hi a 
museus.olot.cat
Del 5 d’octubre al 2 de desembre

“La meva paraula preferida en català” 
Exposició de paraules a càrrec dels alumnes 
del Servei de Català, a Can Monsà; dels joves 
de l’Ideal, a l’Espai Jove Ideal, i dels alumnes de 
l’Escola d’Adults, a l’Escola d’Adults 
Del 19 d’octubre al 19 de novembre

“Pompeu Fabra. Una llengua completa”
Can Monsà, del 21 de novembre al 5 de 
desembre

ALTRES
Matinal de Scrabble a Olot
Dissabte 20 d’octubre, Firal Petit (en cas de pluja 
es farà a La Carbonera)

Guia de lectura del mes d’octubre a la 
Biblioteca Marià Vayreda sobre l’obra i la vida 
de Pompeu Fabra

Activitats gratuïtes
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FRIDAYS AL MUSEU 
DE LA GARROTXA 

19 oct i 14 des

Divendres 19 d’octubre i 
divendres 14 de desembre, 
Museu de la Garrotxa

ALTRES

“Ves a fer punyetes!”. 
Converses entre Josep 
Berga i Boada i Martí 
Casadevall, a càrrec de 
Javi Palomo, comissari 
de l’exposició sobre 
Josep Berga i Boada
Divendres 19 d’octubre, 
21 h, Sala Oberta 2 del 
Museu de la Garrotxa
Activitat gratuïta

Una visita atípica al 
Museu de la Garrotxa
Visita teatralitzada
Divendres 14 de 
desembre, 20 i 22 h, 
Museu de la Garrotxa
Activitat gratuïta
Aforament limitat
Reserva de places a partir 
del 12 de novembre a 
museu.garrotxa@olot.cat
(cal especificar la sessió)
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SANT LLUC ALS 
MUSEUS D’OLOT

18, 20 i 21 oct

ALTRES

18, 20 i 21 d’octubre, 
Museus d’Olot

SANT LLUC

Portes obertes als 
Museus d’Olot
18, 20 i 21 d’octubre, en 
l’horari d’obertura dels 
Museus

FRIDAYS AL MUSEU: 
“Ves a fer punyetes!”. 
Converses entre Josep 
Berga i Boada i Martí 
Casadevall, a càrrec de 
Javi Palomo, comissari 
de l’exposició
Divendres 19 d’octubre, 
21 h, Sala Oberta 2 del 
Museu de la Garrotxa

Visita guiada a la nova 
exposició permanent 
del Museu dels Sants
Dissabte 20 d’octubre, 
12 h, Museu dels Sants

Activitats gratuïtes

Fo
to

gr
af

ia
: M

ar
tí 

A
lb

es
a



37

TEATRELAP / SANT LLUC

18 oct

CADIRA
PEP AYMERICH
Pep Aymerich va construint una cadira amb petits gestos i 
sense mirar l’espectador directament, però en tot moment li 
va mostrant en quin punt del procés constructiu està immers. 
Una complicitat subtil amb la qual fa partícip directe el públic 
de l’obra que està engendrant. Una complicitat generada 
també gràcies a l’ordre escrupolós en què va deixant les 
eines penjades, cadascuna al suport corresponent o directa-
ment a sobre el petit banc de fuster construït especialment 
per fer la cadira. L’artesà, fuster i artista aconsegueix, així, una 
bellesa simple i natural que convida a gaudir de tot el que va 
succeint en un clima de silenci embriagador.
Al llarg de l’acció hi ha un tempo eloqüent marcat pel ritme 
constant, directe, harmoniós, sense pauses ni artificis. La sin-
gularitat del moment va impregnant el desig de veure’n el re-
sultat final i al mateix temps es va generant la tensió justa per 
involucrar plenament, de manera veraç i plaent, l’espectador.

Dijous 18 d’octubre, 
21 h, Teatre Principal 
d’Olot

QUI HA SENTIT LA LLIBERTAT TÉ MÉS FORCES PER VIURE

Creació i acció: Pep Aymerich

PREU: 10 euros 
DURADA: 1 hora i 40 minuts
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THE PENGUINS 
REGGAE PER XICS
BALLANT DAMUNT LA LLUNA

20 oct

MÚSICA

The Penguins és una banda de deu músics que, amb quatre 
discos i centenars de concerts, manté la seva proposta, en 
què música, humor i pedagogia es donen la mà per fer que 
un concert de Reggae per Xics esdevingui una experiència 
inoblidable per a públic de totes les edats.
Activitat organitzada per DinàmiG, amb el suport de la Diputació de 
Girona i la col·laboració de Rialles 

Dissabte 20 
d’octubre, 17 h, 
passeig d’en Blay

Activitat gratuïta 
DURADA: 1 hora

En cas de pluja, l’espectacle 
tindrà lloc a la sala El Torín.
Per a més informació consul-
teu el web agendaolot.cat. 

SANT LLUC
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UN SEGON MÉS
20 oct

Dissabte 20 
d’octubre, 20 h, 
Teatre Principal 
d’Olot

DANSA

En Biel i la Petra es van conèixer un estiu a la platja. Un fil 
d’amor —curiós, innocent, confús, passional, boig, tendre i 
etern— va néixer i va créixer embastant les seves vides. Els 
seus cossos units, o potser no, són ballats per la força d’un 
anhel tan pur com fonedís. L’últim segon és ara, ho és tot.

MOVIMENT, MÚSICA I PROJECCIONS VISUALS

PREU: 8 euros
DURADA: 50 minuts

Intèrprets: Petra Oliver, Biel 
Surinyach, Elsa Rocher, Jan 
Reixach, Mireia Armengol, 
Isabel Moros, Eloy Prieto, 
Laura Placència, Albert 
Dondarza, Núria Marlet i Jordi 
Durban
Direcció i coreografia: Eva 
Durban
Ajudant de direcció: Sandra 
Vilarrassa
Imatge: Tito Rey

COMPANYIA DE DANSA 
EVA DURBAN

OLOT A ESCENA
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EXPOSICIONS

PERET BLANC DE BEGET

L’exposició vol apropar-nos a un passat no gaire llunyà, quan 
els paisatges s’acompanyaven de masies plenes de vida, de 
gent i de bestiar. I de quan l’arribada del “music” —amb tònica 
en l’última síl·laba— era un dels moments cabdals de la festa: 
una ocasió perfecta per relacionar-se i ballar al voltant del so 
del violí, l’acordió, i abans el sac de gemecs o el flabiol.
La figura del violinista Peret Blanc de Beget (Pere Sala i Solé, 
1917-1993), considerat un dels últims músics tradicionals del 
país, és el fil conductor que ens apropa una mica més a aque-
lla societat rural que s’extingia a mesura que els seus habitants 
marxaven a viles i ciutats, i mentre les noves tecnologies de 
difusió musical anaven ocupant espais. 
Exposició organitzada per l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i produï-
da per Ésdansa i Càntut

Del 26 d’octubre al 
18 de gener, Arxiu 
Comarcal de la 
Garrotxa

PER CONÈIXER UN DELS ÚLTIMS MÚSICS SENSE SOLFA 
DE LA GARROTXA

26 oct - 18 gen

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA GRATUÏTA
Conferència “Músics sense solfa”, a càrrec de Joaquim Rabasseda, cap del 
Departament de Musicologia de l’Escola Superior de Música de Catalunya
Divendres 26 d’octubre, 19 h, sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Entrada gratuïta

PERE SALA I SOLÉ (1917-1993)
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MÚSICA

27 oct

Dissabte 27 
d’octubre, 20 h, 
Teatre Principal 
d’Olot  

PER EMOCIONAR-SE AMB TEMES TRASCENDENTALS DES 
D’UNA MIRADA POSITIVA

JOAN DAUSÀ

Allò que va començar ara fa sis anys com un joc entre amics 
ha acabat esdevenint una de les propostes més sòlides i 
singulars del panorama musical català. Dos discos d’estudi i 
un en directe, cançons com “Jo mai mai”, concerts històrics 
com el doble concert de comiat al Palau de la Música i un 
premi Gaudí a la millor banda sonora original per “Barcelona, 
nit d’estiu”, són només algunes de les fites que ha aconseguit 
Joan Dausà.
En la seva gira per presentar el darrer disc, Ara som gegants, 
Dausà farà parada a Olot amb un concert al Teatre Principal.

ARA SOM GEGANTS

PREU: 16, 14, 10 i 8 euros anticipada; 18, 16, 12 i 10 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de músi-
ca, 3 euros.
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DANSA

8 nov

HUMAN BRUSH 
VINCENT GLOWINSKI
Un espectacle de dansa i disseny interactiu, ideat i interpretat 
per Vincent Glowinski, també conegut com a Bonom. 
Aquest coreògraf, grafiter i artista visual d’origen polonès 
recondueix la seva pràctica en art urbà transformant els seus 
dissenys en videoart. Els seus espectacles són performances 
multimèdia interactives on l’acció coreogràfica de l’artista 
crea a temps real les projeccions que veiem a la pantalla. 
A Human Brush Glowinski ens presenta una manera de des-
contextualitzar el seu treball, despullant-lo al màxim d’allò 
que el podria limitar, fent del seu cos el punt central del mo-
viment, de l’acció i de la imatge.

Dijous 8 de 
novembre, 21 h, 
Teatre Principal 
d’Olot

UNA RECERCA CONTÍNUA DE L’ESSÈNCIA DE LA 
RELACIÓ ENTRE COS I DIBUIX

Vincent Glowinski: autor i intèrpret
Jean-François Roversi: vídeo i desenvolupament digital
Eric Desjeux: música
www.vincentglowinski.com

LAP / LLUÈRNIA / RÈPLICA SISMÒGRAF

PREU: 10 euros 
DURADA: 45 minuts
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ALTRES

10 nov

LLUÈRNIA
FESTIVAL DEL FOC I DE LA LLUM
Lluèrnia torna com cada tardor però, després de la suspensió 
de l’any passat, retorna amb més ganes, més instal·lacions, 
més creadors, més foc i més llum que mai. Hi participaran 
pràcticament tots els artistes que tenien programada la seva 
obra per a l’edició del 2017, als quals caldrà afegir els projec-
tes de les escoles d’art i disseny de Catalunya, i dels alumnes 
dels instituts i escoles d’Olot i la Garrotxa. 
En total més de cinquanta propostes que provocaran noves 
il·luminacions, noves mirades als carrers i places del centre de 
la ciutat i d’alguns indrets naturals, com les vores del riu i les 
grederes al peu del volcà Montsacopa. 
Festival organitzat per Lluèrnia. Associació Cultural

Dissabte 10 de 
novembre, a partir de 
les 18.30 h

LLUÈRNIA TORNA AMB MÉS FORÇA QUE MAI

www.lluernia.cat
Consulteu també l’app del festival

Activitats gratuïtes
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TEATRE

16 - 18 nov

EL MÉS PETIT DE TOTS
FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES 
PER A INFANTS DE 2 A 5 ANYS
Propostes especialment pensades per als més menuts, amb 
un ritual, una durada, una concepció de l’espai diferents i amb 
aforament reduït. 

TALLER DE DANSA PER A FAMÍLIES
UP, UP, UP!, CIA. AABEN DANS (DINAMARCA)
Divendres 16 de novembre, 18 h, Teatre Principal d’Olot
Una activitat per estar amb la teva família d’una manera nova, 
divertida i creativa. Per ballar i jugar amb tothom. 
DURADA: 1 hora

TRE BEN, CIA. AABEN DANS (DINAMARCA)
Dissabte 17 de novembre, 11 h, Teatre Principal d’Olot
Un emotiu i humorístic viatge al llarg de les diferents etapes 
de la vida, i una reflexió al voltant del suport i la necessitat 
que tenim de l’altre per mantenir l’equilibri.
DURADA: 45 minuts

JUNGLA, CIA. BIG BOUNCERS
Diumenge 18 de novembre, 11 i 16.30 h, Teatre Principal d’Olot
Jungla proposa un viatge per un ecosistema on poden apa-
rèixer tot tipus d’éssers, formes, colors i sons. Cossos que es 
camuflen, brillen, floten, reboten, s’estiren i es transformen 
constantment en un espai ple de màgia i de sorpreses. 
DURADA: 35 minuts
RÈPLICA DE SISMÒGRAF

Del 16 al 18 de 
novembre, Teatre 
Principal d’Olot

www.elmespetitdetots.cat

PREU D’UN ESPECTACLE: 8 euros
PREU DEL TALLER: 5 euros
ABONAMENT PER ALS DOS ESPECTACLES: 12 euros  
ABONAMENT PER ALS DOS ESPECTACLES I EL TALLER: 15 euros
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MÚSICA

16 nov

Divendres 16 de 
novembre, 22 h, 
sala El Torín

Carolina de Juan, Nina: veu i piano
Paco López: guitarra i veus
Ekain Elorza: bateria
Alejandro Ovejero: baix i veus
David Schulthess: teclats i veus

UNA PROPOSTA PER ASSABORIR A CÀMERA LENTA

MORGAN

La banda madrilenya Morgan ha irromput amb força i sembla 
que no té aturador. Una de les claus del seu èxit és la intensa, 
temperada i vellutada veu de Carolina de Juan, Nina. 
Morgan no han parat de tocar. Durant aquest any han trepitjat 
escenaris de més de vint-i-cinc ciutats de la Península, han 
visitat alguns dels festivals més reconeguts del panorama 
espanyol —Mad Cool, Sonorama, Gigante, Actual...—, i han 
col·laborat amb grans artistes, com Quique González. 
A Olot podrem escoltar les cançons del seu segon disc, un 
àlbum intens en què els temes s’entrellacen i deixen el regust 
d’haver estat escoltant un treball madur, minuciosament ela-
borat.

AIR

PREU: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 3 euros.
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TEATRELAP / EL PETIT FORMAT

22 nov

ESMORZA AMB MI
LOSMONTOYA
Esmorza amb mi posa el focus en com podem tornar a creu-
re i com pot tornar a néixer l’amor, en com ens apropem a la 
maduresa però no volem deixar de jugar, per més difícil que 
sembli de vegades.
La Natàlia i en Salva s’han enrotllat cinc vegades. La seva 
relació ha estat fins ara poc profunda, pràcticament no saben 
res un de l’altre. La Natàlia ha decidit fer un documental sobre 
el desamor per veure si, compartint el seu dolor amb el món, 
aquest deixarà de pesar-li tant. 
En Sergi i la Carlota s’estimen. Fa poc més d’un any que estan 
junts, i potser ara tot és més difícil que al principi, però si una 
cosa tenen clara és que encara aposten per la seva relació. 
De vegades l’ambició és només aquesta, senzillament esmor-
zar junts, més enllà de qualsevol somni grandiloqüent. 
Set anys després de Sé de un lugar, Iván Morales obre un al-
tre cicle en què torna a tractar de la quotidianitat, aquest cop, 
però, des d’una nova mirada: no parla tant de com sobreviu-
re a la mort de l’amor i a la ruptura dels vincles, sinó que se 
centra en allò que ens uneix, que és més complex.

Dijous 22 de 
novembre, 21 h, 
Teatre Principal 
d’Olot

QUÈ ESTEM DISPOSATS A FER I A SACRIFICAR PER NO 
DEIXAR D’ESMORZAR PLEGATS?

Autor i director: Iván Morales
Intèrprets: Anna Alarcón (Natàlia), Andrés Herrera (Salva), Mima Riera (Carlota) i Xavi Sáez (Sergi)
Escenografia i il·luminació: Marc Salicrú
Vestuari: Míriam Compte
Música i disseny de so: Clara Aguilar
Moviment: David Climent

PREU: 10 euros 
DURADA: 1 hora i 40 minuts
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TEATRE

22 - 25 nov

EL PETIT FORMAT
El festival El Petit Format ha programat una sèrie d’espectacles 
de temàtiques diverses en espais singulars i reduïts, propos-
tes minimalistes amb la voluntat de cercar el vincle intimista 
entre l’actor i l’espectador. A més, es faran tres obres de 
microteatre per a joves de primer d’ESO de l’IES La Garrotxa 
i l’Escola Pia, una prèvia del festival la setmana abans amb un 
espectacle obert al públic en general i una proposta gratuïta 
per als usuaris de l’edifici Parc Nou a càrrec de la companyia 
Sal i Pebre. 
Festival organitzat per Una Càpsula de Teatre

PROGRAMA
El sopar dels idiotes, companyia Orfeó Teatre
Dissabte 17 de novembre, 20 h, un pis de la ciutat d’Olot

Esmorza amb mi, companyia losMontoya
Dijous 22 de novembre, 21 h, Teatre Principal d’Olot 

Kilòmetres, amb Meri Yanes
Divendres 23 de novembre, 21 h, Orfeó Popular Olotí

Petites històries (microteatre), companyia Una Càpsula de 
Teatre
Dissabte 24 de novembre, 18 h, Cafè Art Fontanella XII

Cosas que se olvidan fácilmente, Xavier Bobés
Dissabte 24 de novembre, 18 i 21 h, i diumenge 25 de novembre, 11, 
15.30 i 18.30 h, Arxiu Comarcal de la Garrotxa

El metge de Lampedusa, amb Xicu Masó
Dissabte 24 de novembre, 20 h, Teatre Principal d’Olot

Com nos tornem, companyia Bubulina Teatre
Dissabte 24 de novembre, 22.30 h, església de Sant Ferriol

Bestioles de llum, Com un llum
Diumenge 26 de novembre, 17 h, Teatre Principal d’Olot

Del 22 al 25 de 
novembre

www.elpetitformat.cat
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MÚSICA

24 nov

TRIO PIERIS
MARCO MEZQUIDA, JESPER 
BODILSEN, MARTIN ANDERSEN
Tot i haver col·laborat en diverses ocasions, Mezquida, Bo-
dilsen i Andersen es constitueixen per primer cop en trio i 
presenten Pieris, jazz modern amb composicions originals de 
Mezquida i Bodilsen, i clàssics del repertori romàntic espa-
nyol. 
Improvisadors exquisits, instrumentistes d’un nivell tècnic 
superlatiu, cadascun és una figura destacada als seus res-
pectius països, i compten amb una producció discogràfica 
inabastable.

Dissabte 24 de 
novembre, 22 h, 
sala El Torín 

EL PROJECTE MÉS INTERNACIONAL DE MARCO 
MEZQUIDA

Marco Mezquida: piano
Jesper Bodilsen: contrabaix
Martin Andersen: bateria

JAZZ OLOT

PREU: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 3 euros.
PREU abonament Jazz Olot Tardor 2018: 15 euros. Inclou aquest concert i el de Chano Domínguez & 
Paolo Fresu (més informació a la pàgina 23).



61

TEATRE

30 nov

AGRUPACIÓN SEÑOR 
SERRANO
KINGDOM
En aquest espectacle l’Agrupación Señor Serrano barreja amb 
esperit irreverent plàtans, King Kong, consum, coreografies 
virils, publicitat, punk i rock, supermercats, creixement, des-
control, expansió, multinacionals, escassetat de recursos, 
cops d’estat, zoofília, trap i machotes morrejant-se en una 
festa sense fi.
Si ja coneixeu el món excepcional d’aquest col·lectiu de 
creadors, que van iniciar-se amb una beca Incubadora del 
desaparegut festival Panorama, pareu atenció, perquè aquí hi 
trobareu una versió corregida i augmentada del seu llenguat-
ge marca de la casa, que ja ha mostrat la força que desprèn 
en espectacles anteriors com els que es van poder veure a 
Olot: Katastrophe, A House in Asia o Birdie.
Activitat organitzada amb la complicitat de Transversal, Xarxa d’Acti-
vitats Culturals

Divendres 30 de 
novembre, 21 h, 
Teatre Principal 
d’Olot

PLÀTANS, CONSUM, CRISI, CREIXEMENT I PÈL, 
MOLT DE PÈL

Creació: Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal 
Performance: Diego Anido, Pablo Rosal, Wang Ping-Hsiang, David Muñiz i Nico Roig 
Música: Nico Roig 
Videoprogramació: David Muñiz 
Videocreació: Vicenç Viaplana 
Disseny de la il·luminació: cube.bz 
Espai escènic i maquetes: Àlex Serrano i Silvia Delagneau 
Vestuari: Silvia Delagneau 
Cap de producció: Barbara Bloin
www.srserrano.com

PREU: 15, 12 i 9 euros 
DURADA: 1 hora i 10 minuts
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TRADICIONS

1 des - 6 gen

MOSTRA DE PESSEBRES 
A OLOT
Un any més Olot acull la Mostra de Pessebres amb exposici-
ons diverses que s’instal·laran en diferents punts de la ciutat. 
La voluntat d’enguany és recuperar el prestigi històric dels 
pessebres de Ramon Amadeu, de l’Art Cristià, del santuari de 
la Mare de Déu del Tura i de l’ermita de Sant Francesc. Però 
també recuperar el prestigi més contemporani dels pesse-
bres de la nissaga dels Traité, de l’Emili Solé Carcolé o de 
l’Esther Font i la Laura Baldrich.
Es busca que la Mostra surti al pas dels vianants i sigui més 
present a la ciutat, per això comptarà amb quatre seus —Mu-
seu de la Garrotxa, Museu dels Sants, Can Trincheria i Claustre 
del Carme— i sis espais —el santuari de la Mare de Déu del 
Tura, l’Oficina de Turisme, l’ermita de Sant Francesc, l’església 
de Sant Esteve, el pati de l’antic hospital, els finestrals de la 
Biblioteca Marià Vayreda, així com aparadors de botigues, 
bars i cafeteries de la ciutat.

De l’1 de desembre 
al 6 de gener

Inauguració: 
dissabte 1 de 
desembre, 17 h, 
Can Trincheria

RAMON AMADEU, ELS TRAITÉ, EMILI SOLÉ CARCOLÉ, 
ESTHER FONT, LAURA BALDRICH

Entrada gratuïta
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MÚSICA

6 - 9 des

VEUS
VEUS porta a Olot Take 6, el millor grup de la història de la 
música vocal, l’estrena del primer musical a cappella en català 
i completa la programació amb concerts i classes magistrals. 

CONCERTS I SESSIONS GOLFES

Dijous 6 de desembre
– Concert de Trondheim Voices
– Sessió golfa amb Les dones de Frank

Divendres 7 de desembre
– Concert familiar amb Dreamkids (gratuït)
– Estrena del primer musical a cappella en català: Broadway a 
cappella
– Sessió golfa amb O sister!

Dissabte 8 de desembre
– Concert de Take 6, el grup vocal més premiat de la història
– Sessió golfa amb Bernard Massuir

Diumenge 9 de desembre
– Concert de la Coral Càrmina

VEUS comptarà, a més, amb un programa de tallers i classes 
magistrals: Gospel Celebration amb Ramon Escalé, direc-
tor dels cors Barcelona Gospel Messengers, Esclat Gospel 
Singers i Cors Gospel del Conservatori del Liceu; Taller vocal i 
dansa amb Gerard Ibáñez i Zuhaitz San Buenaventura, i Taller 
de cant coral amb Daniel Mestre. 

Del 6 al 9 de 
desembre

Més informació, inscripcions i compra d’entrades a través del web www.festivalveus.cat, al Teatre 
Principal d’Olot i a Can Trincheria en els horaris habituals
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TEATREMÀGIA

15 des

DAKRIS 
YA NO ME VES / EL CHICO 
INVISIBLE
El chico invisible representa totes aquelles persones que 
estan al nostre voltant però que no veiem; gent que lluita pels 
seus ideals de forma anònima, de vegades sense veu, sense 
repercussió mediàtica, però que hi són i fan que les coses 
rutllin. 
L’espectacle explica la història d’un noi que sempre s’havia 
sentit invisible, però que no s’hi podia tornar de veritat: un 
viatge sorprenent amb aparicions i desaparicions. Veurem de 
prop allò que normalment no podem veure, perquè l’invisible 
només existeix perquè no es veu.
Un dels mags més premiats i que més ha destacat darrera-
ment entre la generació de joves il·lusionistes: creatiu, som-
niador, en constant recerca de la manera de transmetre la 
sensació de la màgia en cadascun dels seus espectacles.
Activitat organitzada en col·laboració amb La Coordinadora

Dissabte 15 de 
desembre, 19 h, 
Teatre Principal 
d’Olot

AVUI ALGÚ DESAPAREIXERÀ... SERÀS TU?

Direcció: Dakris
Guió: Carles Castillo
Intèrprets: Dakris, Ginna Munné i Arnau Lobo
Il·luminació: Carlos Arenales
So: Rubén Ruiz

PREU: 15, 12 i 9 euros. Menors de 12 anys, 10, 5 i 3 euros. 
DURADA: 1 hora i 15 minuts

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
Taller de màgia
Dissabte 15 de desembre, 11.30 h, sala La Carbonera
Preu: 3 euros
Edat: a partir de 9 anys
Inscripcions a educatiusescenics@olot.cat fins al 12 de desembre o fins que s’omplin les 
places.
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MÚSICA

4 gen

CONCERT DE NADAL
ORQUESTRA NACIONAL 
CLÀSSICA D’ANDORRA I 
GIORQUESTRA
Únic concert a Catalunya d’aquesta coproducció entre la GIO 
i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) per celebrar 
els 25 anys de l’ONCA i el cinquantenari dels germans Gerard 
i Lluís Claret, que actuaran com a violí i violoncel solistes. 
El concert començarà amb una peça encarregada al com-
positor i director Salvador Brotons, Doble concert per a violí, 
violoncel i orquestra, op. 144, “L’andorrà” i, a la segona part, 
es podrà escoltar la Simfonia núm. 3 en mi bemoll major, op. 
55, “Heroica”, de Ludwig van Beethoven.
El concert es clourà amb una sorpresa nadalenca preparada 
expressament per a l’ocasió.

Divendres 4 de gener 
de 2019, 20 h, Teatre 
Principal d’Olot

SORPRESA NADALENCA AL FINAL DEL CONCERT

PREU: 15, 12, 7 i 5 euros anticipada; 18, 15, 10 i 7 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 
3 euros.
DURADA: aproximadament 1 hora i 30 minuts (concert sense mitja part)



De l’1 de setembre al 20 d’octubre, L’Àmbit – Espai d’Art
Mostra d’una col·lecció diversa i completa de la millor obra gràfica d’Antoni Tàpies (Barcelona, 
1923-2012), màxim exponent mundial de l’informalisme i reconegut com un dels grans teòrics de 
l’art. Els efectes de la tinta, el paper, la pressió de la premsa i les nombroses tècniques aplicades 
influeixen en l’expressió i el significat de les seves obres. La presència humana, retratada per 
mitjà del cos i d’objectes de la vida diària, és també molt important. L’Associació Àmbit Sant Lluc 
inaugura amb aquesta exposició la nova seu al Firal.
Entrada gratuïta 
Ho organitza: Associació Àmbit Sant Lluc 

EXPOSICIONS

ANTONI TÀPIES: SIGNES I ESTRUCTURES

SETEMBRE

Dissabte 22 de setembre, 18 h, casa de colònies 
La Canova

Enric Casasses recitarà Pèta’l –exercicis 
bondadosos de màgia pràctica– i Joan Isaac 
oferirà l’espectacle poeticomusical Paral·lelismes 
acompanyat al piano per Antoni Olaf Sabater. 
Preu: 8 euros. Venda d’entrades a Can Trincheria. 
Ho organitza: Litterae, associació cultural 

LLETRES

VII VETLLA POÈTICA, AMB ENRIC 
CASASSES I JOAN ISAACDel 7 al 29 de setembre, Can Trincheria

Aquesta exposició mostra una quinzena de 
fotografies fetes entre principis del segle XX 
i l’any 1940 amb la tècnica estereoscòpica, 
que produeix una sensació tridimensional 
en les imatges. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Arxiu Comarcal de la Garrotxa

EXPOSICIONS

VISIONS ESTEREOSCÒPIQUES

17
Lletres – Hora del conte  
Contes de la faràndula, 
amb Dolors Arqué
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

18
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 
20 h
Ho organitza: Colla Castellera 
de la Garrotxa Xerrics d’Olot

19 20
Circ 
Querubino
Plaça de l’U d’Octubre, 
19 h

21
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 20.30 h
Ho organitza: Colla Castellera de la 
Garrotxa Xerrics d’Olot

Cinema / Cineclub  
Isla de perros, de Wes Anderson
Cines Olot, 21.30 h
Ho organitza: Cine Club Olot

22
[11] 100 anys de biblioteca a Olot
A partir de les 11 h

[9] Visita guiada a l’exposició sobre 
Josep Berga i Boada
Sala Oberta, 12 h

Lletres – VII Vetlla Poètica
La Canova, 18 h

[13] Circ – Ex libris
Teatre Principal d’Olot, 19 h

[15] Música – Expectativa Zero
Sala El Torín, 22.30 h

23

Dijous 20 de setembre, 19 h, plaça de l’U d’Octubre
Querubino és un solo de trapezi fix que s’inspira 
en l’òpera de Mozart Les noces de Figaro, tot 
utilitzant les seves àries per crear situacions. 
L’espectacle, creat i interpretat per Miquel Alari,  
combina elements de dansa amb acrobàcies i 
trapezi. 
Activitat gratuïta
Durada: 20 minuts

CIRC

QUERUBINO
MIQUEL ALARI

OLOT A ESCENA

7170



24 25
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 
20 h
Ho organitza: Colla Castellera 
de la Garrotxa Xerrics d’Olot

26 27

Divendres 28 de setembre, pati de l’Hospici, 19 h

Una celebració que es fa en el marc de la Nit Europea 
de la Recerca amb l’objectiu de difondre la recerca i 
els volcans. Carles Miguel Carbonell oferirà la xerrada 
sobre experiències a les illes Hawaii des d’un punt de 
vista naturalístic. La flora, la fauna, la geologia i el paisatge 
serviran de fil conductor per il·lustrar les vivències del 
viatge. També es podrà veure una mostra de documents i 
material sobre volcans i es farà un tastet de productes de 
la zona. 

Activitat gratuïta 

ALTRES

LA NIT DELS VOLCANS

Dissabte 29 de setembre, 11 h, plaça de Campdenmàs

Per qüestions professionals, quan tenia poc més de vint anys l’actriu Marta Puig es va instal·lar a 
Màlaga i a Madrid. Però la seva infància i adolescència les va viure a Olot, on va néixer l’any 1943. 
En aquesta visita conduirà els assistents pels escenaris d’aquests primers anys de la seva vida, 
recordant i evocant diversos indrets, establiments, oficis i personatges al voltant de la plaça de 
Campdenmàs i la plaça de les Rodes, bona part dels quals avui han desaparegut. 

Activitat gratuïta

Ho organitza: Arxiu Comarcal de la Garrotxa

XERRADES

L’OLOT DE MARTA PUIG

ITINERARI PERSONAL

SETEMBRE

28
Altres
La nit dels volcans
Pati de l’Hospici, 19 h

Xerrades – “La mirada d’una 
artista” (Isabel Banal)
Orfeó Popular Olotí, 20 h

Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 20.30 h

[17] Teatre – Èdip, de Sòfocles
Teatre Principal d’Olot, 21 h

29
Xerrades – Itinerari personal
“L’Olot de Marta Puig”
Plaça de Campdenmàs, 11 h

Xerrades 
Visita guiada a l’església de Sant 
Esteve
Església de Sant Esteve, 11 h
Ho organitza: Associació Cultural d’Amics 
de Sant Esteve i del santuari del Tura

[19] Música – Maria Arnal i Marcel 
Bagés
Teatre Principal d’Olot, 20 h

30

Del 6 de juliol al 28 de setembre, Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Traspaperats a mitjan segle XX i localitzats per casualitat aquesta primavera, els plànols de 
l’edifici de l’Hospici d’Olot, una de les obres locals més vistoses del set-cents, es posen a l’abast 
de tothom. Els visitants podran contemplar la planta i els alçats que el mestre de cases vigatà 
Jaume Dam va dibuixar l’any 1777 i la planta modificada per l’arquitecte major Ventura Rodríguez 
des de Madrid. La mostra es complementa amb altres documents coetanis sobre la construcció 
de l’edifici.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Arxiu Comarcal de la Garrotxa

EXPOSICIONS

ELS PLÀNOLS DE L’HOSPICI D’OLOT

VITRINA DEL TRIMESTRE

Divendres 28 de setembre, 
20 h, Orfeó Popular Olotí
Entrevista a Isabel Banal, artista 
visual i professora de l’Escola 
d’Art i Disseny Massana. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Altrart. Associació 
d’Artteràpia Olot

XERRADES

COL·LOQUIS 
PARAL·LELS 
LA MIRADA D’UNA 
ARTISTA

7372



1
[31] Obertura de l’expo-
sició de l’EME a partir del 
Diccionari Fabra

2
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 
20 h
Ho organitza: Colla Castellera 
de la Garrotxa Xerrics d’Olot

3 4
Cinema – Presentació del 
documental El combat de 
la memòria
Orfeó Popular Olotí, 19 h 
Ho organitza: Òmnium 
Garrotxa 

[21] Teatre / LAP 
Rebota, rebota y en tu 
cara explota
Teatre Principal, 21 h

[23] Música / Jazz Olot 
Chano Domínguez & 
Paolo Fresu
Sala El Torín, 22.30 h

OCTUBRE

Divendres 5 d’octubre, 21.30 h, Cines Olot
Paula, de 22 anys, presencia l’assassinat del 
seu pare, un professor de la Universitat de 
Medellín (Colòmbia). Les autoritats no fan 
cap esforç per aclarir els fets i aviat el cas 
queda arxivat i suspès. Una pel·lícula basada 
en un fet real. 

Preu: 5,50 euros
Ho organitza: Cine Club Olot

CINEMA

MATAR A JESÚS
LAURA MORA

CINECLUB

5
[31] Obertura de l’exposició “Agafa 
el teu Diccionari i porta’l al Museu”

Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 20.30 h
Ho organitza: Colla Castellera de la Garrot-
xa Xerrics d’Olot

Cinema / Cineclub  
Matar a Jesús, Laura Mora
Cines Olot, 21.30 h

6
[25] Música / Clàssica 
Elisabet Franch i Jorge Nava
Casal Marià, 20 h

FIRA ORÍGENS

7
Altres   
Mercat de la joguina
Plaça de Campdenmàs, de 10 a 
14 h

Teatre / Rialles   
Xarivari
Teatre Principal d’Olot, 17 h

FIRA ORÍGENS

Diumenge 7 d’octubre, de 10 a 14 h, 
plaça de Campdenmàs
Un mercat on es poden vendre o intercanviar 
objectes infantils, juvenils i peces fabricades o 
creades pels propis participants, que tenen entre 
6 i 16 anys. També es recolliran joguines per a la 
quina benèfica de Nadal de l’Espai Larai, i es farà 
una acció per recaptar diners per a un projecte 
solidari. 
Ho organitza: Penya AOAPIX
Activitat reconeguda i destacada pel Consell dels Infants 
d’Olot i reconeguda pel Fòrum 2018 d’Educació i Cultura 
Popular

ALTRES

MERCAT DE LA JOGUINA

Diumenge 7 d’octubre, 17 h, 
Teatre Principal d’Olot 
Un espectacle còmic, màgic i sorprenent. 
Dos actors interpreten cinc històries que 
són una barreja de pallassos i contes 
fantàstics. 
Edat recomanada: a partir de 5 anys
Preu: 7 euros
Ho organitza: Rialles

TEATRE

XARIVARI
TEATRE MÒBIL

RIALLES

7574
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8
Lletres / Hora del conte
Pompeu Fabra. Caixa de 
paraules, a càrrec de La 
Minúscula
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

9
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 
20 h
Ho organitza: Colla Castellera 
de la Garrotxa Xerrics d’Olot

Obertura de La Vitrina 
del Trimestre
Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa

10 11

Del 9 d’octubre al 29 de desembre, Arxiu Comarcal de la Garrotxa
El 22 de setembre de 1918 es va inaugurar la Biblioteca Popular d’Olot. Era una de les quatre 
primeres biblioteques creades per la Mancomunitat de Catalunya, la institució que va agrupar 
les quatre diputacions catalanes i que, malgrat les competències i els recursos limitats de què va 
disposar, va desplegar una tasca notable en els camps de la cultura, l’ensenyament i les obres 
públiques. Amb motiu del centenari de la inauguració, l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa presenta 
una sèrie de documents i fotografies d’aquesta institució, l’antecedent de l’actual Biblioteca 
Marià Vayreda.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Arxiu Comarcal de la Garrotxa

EXPOSICIONS

CENTENARI DE LA BIBLIOTECA POPULAR D’OLOT

OCTUBRE

LA VITRINA DEL TRIMESTRE

12, 13 i 14 d’octubre
Portes obertes als Museus d’Olot
12, 13 i 14 d’octubre, en l’horari d’obertura dels Museus
Visita guiada a la reforma del Museu dels Sants
Dissabte 13 d’octubre, 11 h
Visita guiada al Museu dels Volcans i al jardí de plantes remeieres
Diumenge 14 d’octubre, 11 h
Activitats gratuïtes

ALTRES

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

12
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 20.30 h
Ho organitza: Colla Castellera de la Garrot-
xa Xerrics d’Olot

[27] Música / Olot en solfa 
Milícians i Kristo’n Zelo
Sala El Torín, 23 h

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

13
Tradicions – Diada dels Xerrics
Plaça d’Esteve Ferrer, 18 h

Taller de modelisme
Local dels Amics del Tren Olot-Gi-
rona, de 17 a 20 h

[29] Música / Olot en solfa 
La Greda Street Band
Sala El Torín, 23 h

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

14

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

Dissabte 13 d’octubre, de 17 a 20 h, 
local dels Amics del Tren
Taller de modelisme obert a 
tothom. Cal inscriure’s a través del 
web www.trenolot.cat. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Amics del Tren Olot-
Girona

ALTRES

TALLER DE MODELISME 
EMBELLIMENT DE 
SUPERFÍCIES

De l’1 de setembre al 4 de novembre, Sala 15 del Museu de la Garrotxa
Els personatges olotins i l’evolució del paisatge olotí són els protagonistes d’aquesta mostra organitzada 
amb motiu del cinquè aniversari del grup de Facebook “Olot d’Abans, fotos antigues d’Olot”. L’exposició 
aplega una selecció de fotografies aportades per diversos components del grup, integrat per més de 
dues mil persones. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Olot d’Abans 

EXPOSICIONS

OLOT D’ABANS

7776



15
Lletres / Hora del conte
Perol de parola, a càrrec 
de Dolors Arqué
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

16
[31] Xerrada  
“Pompeu Fabra: la cons-
trucció d’una llengua”
Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa, 19 h

Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 
20 h
Ho organitza: Colla Castellera 
de la Garrotxa Xerrics d’Olot

17 18
[35] Teatre / LAP 
Cadira
Teatre Principal d’Olot, 21 h

PORTES OBERTES ALS 
MUSEUS D’OLOT

SANT LLUC

OCTUBRE

Divendres 19 d’octubre, 19 h, Casal Marià
Glòria Martí, geòloga especialitzada en nivologia 
i allaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, oferirà aquesta xerrada en què parlarà 
de com són les allaus del Pirineu, com es poden 
predir, quan es produeixen i com podem evitar 
accidents. 
Entrada gratuïta
Ho organitzen: Institut de Cultura d’Olot i SIGMA

XERRADES

QUÈ ENS CAL SABER DE LES 
ALLAUS? QUÈ HI HA DE CERT I QUÈ 
HI HA DE MITE?

ELS GRANS INTERROGANTS

Divendres 19 d’octubre, 19 h, Orfeó 
Popular Olotí
La sociòloga Marina Subirats presentarà 
alguns dels principals interrogants 
i problemàtiques pròpies de la 
transformació de la societat catalana, 
europea i mundial del segle XXI.
Entrada gratuïta
Ho organitza: PEHOC

XERRADES

“QUÈ ENS ESPERA AL SEGLE 
XXI?”, AMB MARINA 
SUBIRATS

19
[31] Obertura “La meva paraula 
preferida en català”

Els grans interrogants de la ciència
Casal Marià, 19 h

“Què ens espera al segle XXI?”
Orfeó Popular Olotí, 19 h

Tradicions – Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 20.30 h

[9] “Ves a fer punyetes!” 
Sala Oberta, 21 h

Cinema – Lucky, de John Carroll
Cines Olot, 21.30 h

20
[31] Matinal de Scrabble a Olot
Firal Petit
[33] Visita guiada al Museu dels 
Sants, 12 h 
[37] Música – The Penguins
Passeig d’en Blay, 17 h

Lletres – Presentació de Fragàncies
Cafè Art Fontanella XII, 20 h 

[38] Dansa – Un segon més
Teatre Principal d’Olot, 20 h

PORTES OBERTES ALS MUSEUS 
D’OLOT
SANT LLUC

21
Música
Concert de tardor de cant coral
Església dels Caputxins, 18 h

PORTES OBERTES ALS MUSEUS 
D’OLOT

SANT LLUC

Dissabte 20 d’octubre, 20 h, Cafè Art 
Fontanella XII
Fragàncies descriu un camí propi, fet i desfet, 
complert i incert, per arribar a sacsejar cada 
cor. El poemari es presenta dividit en tres 
reculls poètics: “Jardí eròtic”, “Llum” i “Lluvia”.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Rapsòdia, Veus Literàries
  

LLETRES

PRESENTACIÓ DEL POEMARI 
FRAGÀNCIES, DE SUSANA 
PÉREZ CIVITDivendres 19 d’octubre, 21.30 h, Cines Olot

La pel·lícula se centra en el viatge espiritual 
d’un home ateu de 90 anys que es troba 
en el tram final de la seva vida i es veu 
impulsat cap a un autodescobriment. 
Harry Dean Stanton ha estat nominat a 
diversos guardons com a millor actor per 
aquest film.   
Preu: 5,50 euros
Ho organitza: Cine Club Olot

CINEMA

LUCKY
JOHN CARROLL LYNCH

CINECLUB

7978

Diumenge 21 d’octubre, 18 h, església del Sagrat Cor (Caputxins)
La Capella Polifònica de Girona, sota la direcció de Martí Ferrer, interpretarà un repertori variat 
amb peces sacres i populars de diverses èpoques, i també tradicionals catalanes. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cantabile Cor de Cambra d’Olot 

MÚSICA

CONCERT DE TARDOR DE CANT CORAL



22
Lletres – Hora del conte 
Mestre Fabra, caçador 
de paraules, a càrrec de 
Cia. Peus Grossos (Clara 
Soler)
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

23
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 
20 h
Ho organitza: Colla Castellera 
de la Garrotxa Xerrics d’Olot

24
[9] “Josep Berga i Boada. 
El despertar de les coses 
i dels adormits”
Sala d’actes del Museu de 
la Garrotxa, 17.30 h 

Lletres – Club de lectura 
fàcil. Comentari de 
Marcus Marc i la ruta del 
cacau
Biblioteca M. Vayreda, 19 h
Ho organitza: Servei de Català 
d’Olot–la Garrotxa

25

OCTUBRE

Dissabte 27 d’octubre

SORTIDA DE RECONEIXEMENT DE BOLETS
9 h, aparcament del Parc Nou 
Cal dur calçat adequat per caminar, menjar i aigua, i càmera fotogràfica

EXPOSICIÓ, IDENTIFICACIÓ I REPÀS DE LES VARIETATS RECOLLIDES
18 h, sala d’actes de l’Hospici
Aprendrem si els bolets collits són comestibles o no, la seva qualitat gastronòmica, indicacions 
per reconèixer on i per què apareixen determinades varietats de bolets, etc.
Activitats gratuïtes

XERRADES

ELS BOLETS DELS NOSTRES BOSCOS

Del 26 al 28 d’octubre
Segona edició d’aquesta mostra monogràfica 
que aquest cop es dedica al capitalisme. 
El programa està format per activitats de 
cinefòrum, cine d’autor, clàssics i el concurs 
de curts, entre altres. 
Més informació a mostraquaestio.com
Ho organitza: Col·lectiu Hybris. Amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Olot, la Federació de Cineclubs 
de Catalunya i el Cine Club Olot.

CINEMA

QUAESTIO, CINEMA I 
PENSAMENT: EL CAPITALISME

Divendres 26 d’octubre, 20 h, Orfeó Popular 
Olotí
Entrevista a Teia Fàbrega, directora del 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, i 
col·loqui posterior amb els assistents. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Altrart. Associació d’Artteràpia Olot

XERRADES

COL·LOQUIS PARAL·LELS
IDEES I VALORS, AMB TEIA FÀBREGA

26
[41] Obertura de l’exposició “Peret 
Blanc de Beget”
Arxiu Comarcal de la Garrotxa 

[41] Xerrades – “Peret Blanc de Beget”
Sala d’actes de l’Arxiu, 19 h

“Idees i valors”, amb Teia Fàbrega
Orfeó Popular Olotí, 20 h

Tradicions – Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 20.30 h

Cinema / Cineclub
Happy end, de Michael Haneke
Cines Olot, 21.30 h

MOSTRA QUAESTIO

27
Descoberta del santuari del Tura
Església del Tura, 11.30 h
Inauguració de l’exposició 
“Metamorfosi d’una realitat”
L’Àmbit – Espai d’Art, 18 h
Presentació dels Premis Jordi Pujiula
Teatre Principal d’Olot, 18 h
[43] Música – Joan Dausà
Teatre Principal d’Olot, 20 h

Música – Cor Juvenil Gaia
Església dels Caputxins, 17.30 i 
20.30 h

MOSTRA QUAESTIO
ELS BOLETS DELS NOSTRES BOSCOS

28
Teatre / Rialles
La nena dels pardals
Teatre Principal d’Olot, 17 h
Ho organitza: Rialles Olot

MOSTRA QUAESTIO

Diumenge 28 d’octubre, 17 h, Teatre Principal d’Olot 
Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el respecte per 
la vida i la saviesa innata dels nens, que va rebre el Premi del Públic al Millor Espectacle de la 
Mostra d’Igualada 2018. 
Edat recomanada: a partir de 5 anys
Preu: 7 euros
Ho organitza: Rialles

TEATRE

LA NENA DELS PARDALS
CIA. TEATRE AL DETALL, I LA TRESCA I LA VERDESCA

RIALLES
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Dissabte 27 d’octubre, 17.30 i 20.30 h, església del Sagrat Cor (Caputxins)
En l’antiga religió grega, Gaia es considera la deessa de la Terra. Οικεία, per la seva banda, és 
una paraula grega que vol dir ‘íntim’. 
El cor juvenil Gaia ofereix un concert en un format íntim i auster. Íntim pel que fa a la relació 
amb el públic, i auster pels elements musicals. Un reguitzell de cançons a cappella o acompa-
nyades de piano i, en algun cas, amb una petita percussió.
Preu: 7,50 euros. Durada: 90 minuts
Ho organitza: Cor Juvenil Gaia d’Olot. Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot, la Federació Catalana 
d’Entitats Corals, Harmonia Escola de Música i la parròquia del Sagrat Cor.

MÚSICA

COR JUVENIL GAIA 
Οικεία



29 30
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 
20 h
Ho organitza: Colla Castellera 
de la Garrotxa Xerrics d’Olot

31 1

Del 27 d’octubre al 24 de novembre, L’Àmbit – Espai d’Art
En les obres de Josep M. Plans es presenten com una constant les formes antropomòrfiques. El 
seu repertori simbòlic ens connecta amb llenguatges de cultures ancestrals i representacions de 
les diverses manifestacions de l’esperit i de somnis turmentats.
«Des del silenci, que trobem al fons de tot, apareixen els pensaments, que s’alimenten de 
símbols omnipresents i es converteixen en colors, formes i s’obren camí a través del pinzell, del 
llapis i de les eines de creació. La llum existeix fins i tot dins la foscor». (Josep M. Plans)
Inauguració: dissabte 27 d’octubre, 18 h. Presentació a càrrec d’Àlex Nogué.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Associació Àmbit Sant Lluc

EXPOSICIONS

METAMORFOSI  D’UNA REALITAT 
JOSEP M. PLANS

OCTUBRE

Dissabte 3 de novembre, 20 h, sala El Torín
MaMaOm ofereix música amb essències mediterrànies fusionades amb ritmes ancestrals 
màntrics. 
Arrela és el primer disc del grup, una experiència sensorial profunda guiada per unes 
composicions plenes de creativitat i elegància, que ens transporten a un estat de meditació i 
recolliment i ens ofereixen moments privilegiats de pau, harmonia i força interior.
Preu: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla el dia del concert. Estudiants de música, 3 euros.
Ho organitza: MaMaOm

MÚSICA

MAMAOM
ARRELA

OLOT EN SOLFA

2
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 20.30 h
Ho organitza: Colla Castellera de la Garrot-
xa Xerrics d’Olot

3
[9] Xerrades – “L’infanticidi i la 
violència vers les dones al tombant 
dels segles XIX i XX. Víctor Català i 
Josep Berga i Boada”
Sala Oberta 2, 18 h 

Música / Olot en solfa  
MaMaOm
Sala El Torín, 20 h

4

NOVEMBRE

8382



5
Lletres – Hora del conte 
Tutankamon baby, a 
càrrec de Dolors Arqué
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

6
Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 
20.30 h
Ho organitza: Colla Castellera 
de la Garrotxa Xerrics d’Olot

7 8
Xerrada a càrrec 
d’Adama Boiro
Ajuntament d’Olot, 
18.30 h

Lletres – Presentació dels 
llibres Si no hi ha demà, 
Entre nosaltres i Històries 
intimes
Local d’Òmnium 
Garrotxa, 19 h 

[45] Dansa / LAP / Lluèrnia
Human brush
Teatre Principal, 21 h

Dijous 8 de novembre, 18.30 h, Ajuntament d’Olot
Per celebrar els 15 anys del Voluntariat per la Llengua a Olot es farà aquesta xerrada a càrrec 
d’Adama Boiro. La presentarà la presidenta de l’Associació Alba, Catalina Sellas. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Servei de Català d’Olot-la Garrotxa

XERRADES

ADAMA BOIRO, UN PROCÉS D’INTEGRACIÓ
ACTIVISTA PELS DRETS DE LES DONES

NOVEMBRE

Aquesta tardor a la Residència Faber es faran tres estades. Periodisme II. Periodisme narratiu: 
les formes de la veritat (del 17 de setembre al 7 d’octubre), amb una trentena de periodistes 
que debatran sobre com fer periodisme de qualitat avui dia, i sobre la veritat i la postveritat. 
Feminismes II. Dona i ciència (del 15 d’octubre al 4 de novembre), amb una vintena de dones 
d’arreu del món que parlaran de la relació entre dona i ciència en un sentit molt ampli. I, 
finalment, una estada sobre Diversitat lingüística. Llengües, mons, acció (del 12 al 19 de 
novembre), coorganitzada amb Linguapax i en la qual es reuniran activistes en la defensa 
de la diversitat cultural i lingüística, agents de revitalització i antropologia crítica, teòrics que 
investiguen com les llengües generen diferents sistemes de significat, així com la diversitat de 
cultures comunicatives, i creadors que fan servir el llenguatge com a matèria artística des de 
diferents angles. 
Més informació a www.faberresidency.com

ALTRES

FABER

9
Xerrades
Presentació dels treballs i projec-
tes premiats als Premis Salvador 
Reixach
Orfeó Popular Olotí, 19 h

Tradicions  
Assajos castellers
Local dels Xerrics d’Olot, 20.30 h
Ho organitza: Colla Castellera de la Garrot-
xa Xerrics d’Olot

10
Xerrades
“Erotisme i ferrocarril a través de les 
arts”, a càrrec de Jordi Font-Agustí
Can Trincheria, 19 h
Ho organitza: Amics del Tren Olot-Girona

[47] LLUÈRNIA

11
Altres
Tarda de ball. Pep i María José
Sala El Torín, 18 h

Divendres 9 de novembre, 19 h, Orfeó Popular Olotí
Com en les anteriors edicions, els alumnes que han estat guardonats amb els Premis Salvador 
Reixach en cadascuna de les modalitats, tant pel que fa a la de batxillerat com a la de cicles 
formatius, presentaran els seus estudis de forma pública en sessió oberta a tothom.
Entrada gratuïta
Ho organitza: PEHOC

XERRADES

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS I PROJECTES PREMIATS ALS XVIII 
PREMIS SALVADOR REIXACH
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12 14 15

Divendres 16 de novembre, 19 h, Arxiu Comarcal de la Garrotxa
L’any 1984 Ramon Sala i Narcís Puigdevall van publicar el llibre Caminant per l’Alta Garrotxa, amb 
fotografies de Josep M. Melció, un llibre que s’ha convertit en un clàssic de la bibliografia local. 
Ara, trenta-cinc anys més tard, el fotògraf Esteve Serra (Tortellà, 1978), col·laborador de revistes 
com Lonely Planet Traveller o Rutas del Mundo, ha publicat Caminant per l’altra Garrotxa, resultat 
d’un projecte fotogràfic en què l’autor refà la ruta del primer llibre i retrata els canvis que hi ha 
hagut en el territori i els nous personatges que l’habiten.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Arxiu Comarcal de la Garrotxa

LLETRES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE CAMINANT PER L’ALTRA GARROTXA

Divendres 16 de novembre, 19 h, Casal Marià
Xerrada a càrrec de Josep Maria Gili, doctor en Ciències 
Biològiques i professor d’investigació de l’Institut de 
Ciències del Mar – CSIC. Xerrada inclosa en el marc de 
la 23a edició de la Setmana de la Ciència de Catalunya. 
Entrada gratuïta
Ho organitzen: Institut de Cultura d’Olot i SIGMA

XERRADES

QUIN ÉS L’ESTAT ACTUAL DELS ESCULLS 
DE CORALL? UN SISTEMA EN PERILL 
MÉS ENLLÀ DE LES ZONES TROPICALS

ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA

NOVEMBRE

13
Lletres 
Club de lectura infantil 
amb Laura Quicios 
Barranco
Biblioteca M. Vayreda, 18 h

16
Xerrades / “Quin és l’estat actual 
dels esculls de corall?”
Casal Marià, 19 h

Presentació del llibre Caminant 
per l’altra Garrotxa, d’Esteve Serra
Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 19 h

Cinema / Cineclub
El capitán, de Robert Schwentke
Cines Olot, 21.30 h

[51] Música – Morgan
Sala El Torín, 22 h

[49] EL MÉS PETIT DE TOTS

17
Taller de titelles, a càrrec de la Cia. 
La Sal
Biblioteca Marià Vayreda, 11 h

[9] Xerrades – “Imatge, cinema i 
art. La influència sobre els artistes 
olotins del segle XIX i del primer 
quart del segle XX”
Sala Oberta 2, 18 h

Teatre / El Petit Format
El sopar dels idiotes
Un pis d’Olot, 20 h

[49] EL MÉS PETIT DE TOTS

18

[49] EL MÉS PETIT DE TOTS

Dissabte 17 de novembre, 20 h, un pis de la 
ciutat d’Olot
Un sopar d’una colla d’amics per veure qui 
porta el convidat més idiota. Un d’ells invita 
un desconegut per recomanació d’un altre, i 
això li provocarà més problemes que no pas 
motius de befa. 
Preu: 10 euros 
Ho organitza: Una Càpsula de Teatre

TEATRE

EL SOPAR DELS IDIOTES
ORFEÓ TEATRE

EL PETIT FORMAT
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19
Lletres – Hora del conte 
Contes de mòmies i 
altres monstres, a càrrec 
de ClarArt Espectacles
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

20 21
[31] Obertura de l’exposi-
ció “Pompeu Fabra. Una 
llengua completa”

22
[31] Xerrada
“Reticència al canvi? La 
nova gramàtica en l’en-
senyament de la llengua”
Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa, 19 h 

[53] Teatre / LAP 
Esmorza amb mi
Teatre Principal d’Olot, 
21 h

[55] EL PETIT FORMAT

NOVEMBRE

Divendres 23 de novembre, 21.30 h, 
Cines Olot
Un film d’animació que narra les grans 
etapes de la vida d’un ésser humà a través 
d’un nàufrag que es troba en una illa tropical 
deserta poblada només per tortugues, crancs 
i aus. 
Preu: 5,50 euros
Ho organitzen: Cine Club Olot i Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa

CINEMA

LA TORTUGA ROJA
MICHAËL DUDOK DE WIT

Divendres 23 de novembre, 21 h, Orfeó 
Popular Olotí
La història d’una família i el seu viatge explicats 
per Meritxell Yanes. Amb honestedat i 
tendresa, ens fa recórrer les passes d’aquestes 
persones al llarg dels anys i del planeta 
compartint una història que podria ser la de 
qualsevol de nosaltres. 
Preu: 9 euros (inclou copa de cava i piscolabis)
Ho organitza: Una Càpsula de Teatre

TEATRE

KILÒMETRES
MERY YANES

EL PETIT FORMAT

Dissabte 24 de novembre, 20 h, Teatre Principal 
d’Olot
Pietro Bartolo fa trenta anys que és metge a 
Lampedusa. La seva autobiografia, Llàgrimes de sal, 
relata una vida dedicada a l’atenció als exiliats que, 
des de les costes africanes, naveguen fins a l’illa.
Xicu Masó s’ha fet seva l’obra i, amb la complicitat 
de Miquel Górriz, ens l’ofereix en primera persona. 
Preu: 12 euros
Ho organitza: Una Càpsula de Teatre

TEATRE

EL METGE DE LAMPEDUSA
XICU MASÓ

EL PETIT FORMAT

23
Cinema / Cineclub / Mostra de 
cinema espiritual
La tortuga roja, de Michaël Dudok 
de Wit
Cines Olot, 21.30 h

[55] EL PETIT FORMAT

24
Xerrades
Visita guiada a l’església de Sant 
Esteve
Església de Sant Esteve, 11 h
Ho organitza: Associació Cultural d’Amics 
de Sant Esteve i del santuari del Tura

[57] Música / Jazz Olot – Trio Pieris
Sala El Torín, 22 h

[55] EL PETIT FORMAT

25
Teatre / Rialles 
Bestioles de llum
Teatre Principal d’Olot, 17 h

[55] EL PETIT FORMAT

Dissabte 24 de novembre, 18 h, Cafè Art 
Fontanella XII
Tres petites històries que es presenten en 
tres indrets intemporals, amb personatges 
incandescents, on les emocions apareixen i es 
marceixen. 
Preu: 5 euros (inclou consumició)
Ho organitza: Una Càpsula de Teatre

TEATRE

PETITES HISTÒRIES 
(MICROTEATRE)
UNA CÀPSULA DE TEATRE

EL PETIT FORMAT

24 de novembre, 18 i 21 h, i 25 de novembre, 
11, 15.30 i 18.30 h, Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa
Una petita història de la segona meitat del 
segle XX a Espanya. Guardonat amb un Premi 
Butaca i un Premi de la Crítica 2016.
Preu: 10 euros (5 espectadors per sessió)
Ho organitza: Una Càpsula de Teatre

TEATRE

COSAS QUE SE OLVIDAN 
FÁCILMENTE
XAVIER BOBÉS

EL PETIT FORMAT

Dissabte 24 de novembre, 22.30 h, església 
de Sant Ferriol
Isabel Castro recupera en aquest espectacle 
aquelles poesies d’abans, dites com abans, 
mentre balla, canta i ens explica la seva visió 
de què és la poesia. 
Preu: 7 euros
Ho organitza: Una Càpsula de Teatre

TEATRE

COM NOS TORNEM
BUBULINA TEATRE

EL PETIT FORMAT

Diumenge 25 de novembre, 17 h, Teatre 
Principal d’Olot
Les bestioles de llum van prenent vida a 
mesura que avança l’acció dramatúrgica 
i lumínica, fins que l’arribada de la foscor 
ho calma tot. Al cap de ben poc, però, el 
món de les bestioles reviu gràcies a l’acció 
experimental dels infants.
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Preu: 7 euros
Ho organitzen: Rialles i Una Càpsula de Teatre

TEATRE

BESTIOLES DE LLUM
ESPAI COM UN LLUM

RIALLES / EL PETIT FORMAT
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29
Lletres 
Club de lectura fàcil. Co-
mentari de Frankenstein 
o el modern Prometeu
Biblioteca M. Vayreda, 19 h

Lletres 
Presentació del llibre He 
caminat tots els carrers 
d’Olot, de Clara Nubiola
Can Trincheria, 19 h

26 27 28

NOVEMBRE

De l’1 al 29 de desembre, L’Àmbit – Espai d’Art
Tres dones de la Garrotxa, artistes, contemporànies, cada una seguint la seva línia personal, 
presenten la seva obra. 
Núria Gussinyer ens mostra la força del color; Rosa Martín, la simplicitat de la forma, i Berta Prujà, 
l’expressivitat del gest. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Associació Àmbit Sant Lluc

EXPOSICIONS

COLOR-FORMA-GEST
NÚRIA GUSSINYER, ROSA MARTÍN, BERTA PRUJÀ

Dissabte 1 de desembre, de 12 a 4 h, Líquid Club, Puig del Roser i sala El Torín
Primera edició d’aquesta mostra d’arts visuals, música i performances. Un festival de setze 
hores de durada al centre d’Olot amb la participació de més de dotze artistes, tres franges 
horàries i tres espais diferents. Música electrònica experimental, performances, instal·lacions i 
arts videodigitals per reintroduir la cultura avantguardista a la comarca. 
PROGRAMA

Vermut electrònic: de 12 a 19 h, Líquid Club. Activitat gratuïta.
Tarda performàtica: de 18 a 21 h, Puig del Roser. Activitat gratuïta.
Nit avançada: de 23 a 4 h, sala El Torín. Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del 
concert.

Ho organitza: Nibiru Mostra d’Art Avançada. Hi col·labora: Líquid Club

MÚSICA

NIBIRU MOSTRA D’ART AVANÇADA
FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA I ARTS VISUALS

30
Xerrades – “La intimitat del líder”, 
amb Francesc Arbós
Orfeó Popular Olotí, 20 h

 
[59] Teatre / LAP 
Agrupación Señor Serrano
Teatre Principal d’Olot, 21 h

Cinema  
Déu meu, però què t’hem fet?
Els Catòlics, 21.30 h
Ho organitza: Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa

1
Obertura de l’exposició 
“Color-forma-gest”
L’Àmbit – Espai d’Art

Visita guiada a l’església de Sant 
Esteve
Església de Sant Esteve, 11 h

Dia del modelisme ferroviari
Local dels Amics del Tren Olot-Giro-
na, a partir de les 17 h

[61] Inauguració de la Mostra de 
Pessebres
Can Trincheria, 17 h

NIBIRU. MÚSICA ELECTRÒNICA I 
ARTS VISUALS

2

DESEMBRE

Dijous 29 de novembre, 19 h, Can Trincheria
Clara Nubiola presenta el llibre que recull 
l’obra exposada a Can Trincheria a principis 
d’aquest any i que havia elaborat durant 
la seva estada a la Residència Faber. La 
publicació ha estat editada per l’Observatori 
del Paisatge de Catalunya, l’Institut Municipal 
de Cultura d’Olot i la Residència Faber. 
Activitat gratuïta

LLETRES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE HE 
CAMINAT TOTS ELS CARRERS 
D’OLOT, DE CLARA NUBIOLA

Divendres 30 de novembre, 20 h, 
Orfeó Popular Olotí
Entrevista a Francesc Arbós, enginyer 
industrial, professor de Mecànica de Materials 
a la UVIC i president de Bellapart, i col·loqui 
posterior amb els assistents. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Altrart. Associació d’Artteràpia Olot

XERRADES

COL·LOQUIS PARAL·LELS
LA INTIMITAT DEL LÍDER, AMB 
FRANCESC ARBÓS

9190



3 4 5 6
Música  
Gospel Celebration amb 
Ramon Escalé
Concert de Trondheim 
Voices 
Sessió golfa amb Les 
dones de Frank

[63] VEUS

DESEMBRE

Les grans cançons de Broadway de tots els temps 
arriben a Olot versionades per tretze intèrprets. 
Aquest espectacle fusiona la música a cappella i el 
teatre musical. Gerard Ibáñez, director de DeuDeVeu, 
n’és l’arranjador i director musical, i juntament amb 
Zuhaitz San Buenaventura han creat aquest espectacle 
trepidant i emotiu, produït per Daniel Anglès. Diuen 
que la veu humana és l’instrument més poderós, 
expressiu, emocionant i complex que existeix: 
Broadway a cappella ho confirma.

MÚSICA

VEUS T’APROPA A BROADWAY AMB L’ESTRENA DEL PRIMER 
MUSICAL A CAPPELLA EN CATALÀ

VEUS

Ramon Escalé, director dels cors Barcelona Gospel 
Messengers, Esclat Gospel Singers i els Cors Gospel 
del Conservatori del Liceu de Barcelona, porta a Olot la 
Gospel Celebration, una proposta dinàmica, engrescadora 
i innovadora on tothom participa des del primer moment. 
A l’estil dels Church Service afroamericans i africans, 
s’alternaran moments de gran intensitat musical i energètica 
amb d’altres de més interiorització. El gòspel és una 
poderosa eina de mobilització d’emocions i sentiments.

MÚSICA

LA TERCERA EDICIÓ DE VEUS 
S’INAUGURA AMB UNA GOSPEL 
CELEBRATION

VEUS

7
Música  
Concert familiar amb Dreamkids
Estrena del musical Broadway a 
cappella 
Sessió golfa amb O sister!

[63] VEUS

8
Música  
Taller vocal i dansa amb Gerard 
Ibáñez i Zuhaitz San Buenaventura
Concert del grup a cappella més 
premiat de la història: Take 6
Sessió golfa amb Bernard Massuir
 

[63] VEUS

9
Música  
Taller de cant coral amb Daniel 
Mestre
Concert de la Coral Càrmina
 

[63] VEUS

Dreamkids, una formació musical de cinc joves 
cantants que fan autèntics malabars amb les 
veus, venen a Olot disposats a trencar amb els 
estereotips que envolten la música gòspel i a 
demostrar que els sons negres poden arribar a 
estar plens de colors. Un espectacle format per 
clàssics del gòspel i per un repertori de musicals 
coneguts com Sister Act, per temes actuals de 
pop rock català com els de Txarango i cançons 
infantils com Frozen, passant per Bruno Mars i 
Justin Bever.

MÚSICA

DREAMKIDS, LA PROPOSTA 
FAMILIAR DEL FESTIVAL VEUS

VEUS

Amb deu premis Grammy, deu Dove, dos NAACP 
Image, un Soul Train, entre altres, Take 6 arriba 
a Olot per interpretar el seu nou disc, Iconic, 
format per cançons que reten homenatge a 
la música i als artistes que els han fet famosos. 
L’àlbum inclou una divertida versió de “Can not 
stop the feeling”, de Justin Timberlake, i una 
proposta vocal melòdica i memorable de “Don’t 
know why”, de Norah Jones.

MÚSICA

VEUS PORTA A OLOT EL GRUP A 
CAPPELLA MÉS GUARDONAT DE 
LA HISTÒRIA!

VEUS

9392



10
Lletres – Hora del conte
Bon Nadal, moska, a 
càrrec de Dolors Arqué
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

11
Lletres – Hora del conte
Club de lectura infantil, a 
càrrec de Laura Quicios 
Barranco
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

12 13
[31] Xerrades
“Música, llibres i sèries: 
quin model de llengua 
estem construint?”
Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa, 19 h

Divendres 14 de desembre, 19 h, Orfeó Popular Olotí
Dolors Comas, professora d’Antropologia a la Universitat Rovira i Virgili, serà l’encarregada de 
desenvolupar la reflexió al voltant de la revolució de les dones en el seu camí cap a la igualtat 
de gèneres; una revolució que té les arrels en el segle passat, però que de ben segur esclatarà 
en el segle present.
Entrada gratuïta
Ho organitza: PEHOC

XERRADES

LA REVOLUCIÓ DE LES DONES EN EL SEGLE XXI
DOLORS COMAS D’ARGEMIR

DESEMBRE

Diumenge 16 de desembre, 19 h, Els Catòlics 
Memòries dels Reis d’Orient a Olot és un documental que segueix el recorregut històric que ha 
tingut la tradició dels Reis Mags a la ciutat des de principis del segle XIX. És una rememoració de 
com era la cavalcada en els seus inicis, de com ha anat variant tot allò que l’envolta i de com es 
vivia l’endemà d’aquesta nit màgica a les cases de la gent. Un documental que aprofundeix en 
l’entrellat del desenvolupament d’un dels actes que, grans i petits, esperen tot l’any.
No recomanat per a menors de 10 anys
Entrada gratuïta

CINEMA

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL 
MEMÒRIES DELS REIS D’ORIENT D’OLOT

14
Xerrades – “La revolució de les 
dones en el segle XXI”
Orfeó Popular Olotí, 19 h

Cinema – Cineclub
Cines Olot, 21.30 h
Ho organitza: Cine Club Olot

[32] Una visita atípica al Museu de 
la Garrotxa
Museu de la Garrotxa, 20 i 22 h

15
Xerrades
Visita guiada al santuari del Tura
Església del Tura, 11.30 h
Ho organitza: Associació Cultural d’Amics 
de Sant Esteve i del santuari del Tura

[65] Taller de màgia
Sala La Carbonera, 11.30 h

[65] Teatre
Ya no me ves / El chico invisible
Teatre Principal d’Olot, 19 h

16
Cinema
Presentació del documental 
Memòries dels Reis d’Orient 
d’Olot
Els Catòlics, 19 h
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17
Lletres – Hora del conte
És Nadal! Fum, fum, fum... 
fumera!, a càrrec de Bel 
Contes
Biblioteca Marià Vayreda, 
18 h

18 19 20

DESEMBRE

Divendres 21 de desembre, 19 h, Casal Marià
Com en les anteriors edicions, els alumnes que han estat guardonats amb els Premis Jordi 
Pujiula en cadascuna de les modalitats, tant pel que fa a la de batxillerat com a la de cicles 
formatius, presentaran els seus estudis de forma pública en sessió oberta a tothom. 
Activitat gratuïta
Ho organitzen: PEHOC, SIGMA i Institut de Cultura d’Olot

XERRADES

PRESENTACIÓ DELS FINALISTES DELS VII PREMIS JORDI PUJIULA

ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA

24 25 26 27

21
Xerrades / Els grans interrogants 
de la ciència
Presentació dels finalistes dels 
VII Premis Jordi Pujiula de treballs 
científics i tecnològics
Casal Marià, 19 h

22
Altres
Visita guiada a Sant Esteve
Església de Sant Esteve, 11 h
Ho organitza: Associació Cultural d’Amics 
de Sant Esteve i del santuari del Tura

23
Música
Cantada de Nadal de les corals 
olotines
Església dels Caputxins, 18 h

28 29 30
Teatre / Rialles
Els cistells de la Caputxeta
Teatre Principal d’Olot, 17 h

I properament...
La importància 
de ser Frank

TroiaMaremar
Dagoll Dagom

9796

Diumenge 30 de desembre, 17 h, Teatre Principal d’Olot
Samfaina de Colors fa una passejada pel calendari a través del llibre de poemes de Miquel 
Martí i Pol Per molts anys!, on el poeta dedica una poesia a cada mes de l’any. I, ja que hi som, 
cantarem cançons tradicionals catalanes assenyalades per a cadascuna de les principals festes 
de l’any.
Preu: 7 euros
Ho organitza: Rialles

TEATRE

ELS CISTELLS DE LA CAPUTXETA
SAMFAINA DE COLORS

RIALLES
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Les activitats d’aquesta agenda organitzades per l’Institut 
de Cultura d’Olot compten amb la col·laboració de la 

Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. 

L’agenda també inclou les activitats que organitzen les 
següents entitats, institucions i associacions:

Entre tots fem
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DIRECTORI

La informació que trobareu a l’Agenda Olot Cultura és correcta a 25 de juliol de 2018. Per estar al cas de possibles canvis o can-
cel·lacions, mantingueu-vos informats per mitjà d’El Plafó, del web olotcultura.cat i de les xarxes socials @OlotCultura.
La informació aliena a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot que trobareu a l’Agenda Olot Cultura ha estat proporcionada per 
les mateixes entitats que la protagonitzen. En cas que hi detecteu mancances o errors, poseu-vos en contacte amb nosaltres a 
cultura@olot.cat o al 972 27 27 77.

MUSEUS D’OLOT
museus.olot.cat
www.facebook.com/Museus.Olot
@MuseusOlot

MUSEU DE LA GARROTXA
C. de l’Hospici, 8
972 27 11 66
museu.garrotxa@olot.cat
Feiners, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h [10-13 h i 17-20 h]*
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h [11-14 h i 17-20 h]*
Diumenges i festius: d’11 a 14 h [11-14 h i 17-20 h]*
Dilluns tancat [tancat]
*Sales d’exposicions temporals: Sala Oberta, Sala
Oberta 2 i Sala 15

MUSEU DELS VOLCANS
Av. de Santa Coloma, 47. Parc Nou. Torre Castanys
972 26 67 62
museuvolcans@olot.cat
Feiners, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
Dilluns tancat

MUSEU DELS SANTS
C. de Joaquim Vayreda, 9
972 26 67 91
museusants@olot.cat
Feiners, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Dilluns tancat

CASA MUSEU CAN TRINCHERIA
C. de Sant Esteve, 29
972 27 27 77
cultura@olot.cat
Feiners, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Entrada gratuïta

INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT
C. de Sant Esteve, 29 
972 27 27 77
Feiners, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
cultura@olot.cat - www.olotcultura.cat
@OlotCultura

TEATRE PRINCIPAL D’OLOT
Pg. de Miquel Blay, 5
972 27 91 38
Dimarts, de 10 a 13 h
Dimecres, dijous i divendres, de 16.30 a 20 h
gerenciateatre@olot.cat

SALA EL TORÍN
C. del Roser, 19
972 27 27 77
salatorin@olot.cat / @TorinOlot

BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
C. del Pati, 2
972 26 11 48
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a
20.30 h
Durant les vacances escolars, dissabtes tancat
bibolot@olot.cat
bibgirona.cat/biblioteca/olot
@bibliotecamariavayredadolot

ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA
Pl. del Puig del Roser, 1
972 27 91 31
Fins al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 8 a 
15 h. De l’1 d’octubre al 31 de maig: de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 h i de 15.30 a 18 h. El primer dissabte de 
cada mes, de 9 a 14 h
arxiucomarcal@olot.cat
cultura.gencat.cat/arxius/acgax
@acgarrotxa

www.olotcultura.cat

@OlotCultura 




