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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  

DE L’11 AL 17 DE FEBRER 
 

 

 

 
Raphaelle explica divendres al Teatre Principal la història real de Raphaëlle Pérez 
durant el seu procés de canvi de gènere. 
  
Marc Parrot cantarà dissabte a l’interior d’una iurta instal·lada al Firal per 
presentar el seu disc Refugi. 
  
Diumenge, les companyies i grups de dansa de la Garrotxa s’uneixen en favor de 
Càritas. 
 
Tena Busquets presentarà tota la programació del festival Sismògraf en un 
berenar obert a tothom aquest dimecres a la Carbonera. 
      
 
 

 
MÚSICA – AL PRIMER PIS 
LA COBLA 
A CÀRREC DE LA PRINCIPAL D’OLOT 
Dimarts 12 de febrer, 9.30 i 11 h, Teatre Principal d’Olot 
Una oportunitat per descobrir els instruments de la cobla de la mà de la Principal 
d’Olot, una formació que té els seus inicis l’any 1892 amb el nom d’Orquestra de 
Sant Rafel. 
Mentre la platea del Teatre Principal està plena d’estudiants, el primer pis s’obre 
als majors de 65 anys perquè també puguin gaudir de l’espectacle. 
Preu: 3 euros (Majors de 65 anys). 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/1erpislacobla12022019 
 
 
LLETRES 
CLUB DE LECTURA INFANTIL 
A CÀRREC DE LAURA QUICIOS BARRANCO 
Dimarts 12 de febrer, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Activitat gratuïta 
 
 
DANSA 
BERENAR DE PRESENTACIÓ DEL SISMÒGRAF 2019 
Dimecres 13 de febrer, 19 h, sala La Carbonera 
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Un any més ens trobarem amb la directora artística del Sismògraf, Tena 
Busquets, que ens presentarà la programació del 2019 d’aquest festival de dansa, 
que se celebrarà del 25 al 29 d’abril. Berenarem tots plegats i podrem veure una 
petita peça de dansa. 
A partir d’aquest moment, ja es podrà consultar gran part de la programació al 
web www.sismografolot.cat. 
Activitat gratuïta 
 
 
TEATRE 
RAPHAËLLE 
LA CONQUESTA DEL POL SUD 
Divendres 15 de febrer, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
Raphaëlle és una peça de teatre documental que parla sobre el rol de la dona a 
la nostra societat a través de la vida real de Raphaëlle Pérez durant el seu procés 
de canvi de gènere i la seva lluita per la identitat. 
Com en tots els espectacles d’aquesta companyia, és la mateixa protagonista de 
la història qui l’explica a sobre l’escenari en primera persona. 
La Conquesta del Pol Sud ja havia presentat a Olot dos espectacles: Claudia, la 
història d’una nena robada a l’Argentina, i Nadia, el testimoni d’una jove afganesa 
que es va haver de fer passar per un noi durant anys per poder treballar i ajudar 
a tirar endavant la seva família.  
Preu: 18, 14, 10 i 6 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/raphaelle150220192100 
 
 
LLETRES 
TALLER D’INSTRUMENTS RECICLATS 
A CÀRREC DE TALLERINS 
Dissabte 16 de febrer, 11 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Taller sobre els objectes reciclats i la reutilització de material de rebuig. 
Realització d'un instrument musical, a triar entre diferents models. 
Preu: 3 euros. Inscripció prèvia a la biblioteca. 
 
 
MÚSICA 
REFUGI 
MARC PARROT 
Dissabte 16 de febrer, 18 i 20.30 h, Firal Petit 
El músic Marc Parrot, acompanyat de Marc Cartes a la guitarra i de Dani Ferrer als 
teclats, presenta el seu darrer treball, Refugi, un repertori molt dinàmic amb 
temes d’estils molt variats. La peculiaritat del concert l’aporta, sobretot, l’espai en 
què es desenvolupa: a l’interior d’una iurta, un espai molt especial que, tot i ser 
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bastant reduït, ofereix moltes possibilitats, molta mobilitat i un contacte molt 
proper entre públic i artistes. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 a taquilla. Estudiants de música, 3 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/marcparrot16022019 
 
 
DANSA 
DANSEM GARROTXA 
Diumenge 17 de febrer, 17 h, Teatre Principal d’Olot 
Gairebé totes les formacions que fan algun tipus de dansa a la nostra comarca 
pujaran a l’escenari del Teatre Principal per mostrar les seves creacions. Hi 
podrem veure una gran varietat d’estils: dansa tradicional, sevillanes, dansa 
contemporània, clàssica, break dance, salsa, bachata, balls de saló, dansa del 
ventre, etc. 
Es tracta d’una proposta solidària i tota la recaptació de l’espectacle es destinarà 
a Càritas Garrotxa per ajudar els més desfavorits. 
Ho organitza: Càritas Garrotxa 
Preu: 10 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/dansemgarrotxa170220191700 
 


