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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 25 DE FEBRER AL 3 DE MARÇ 

 

 

 

 
Sol Picó balla divendres Dancing with frogs, la seva visió sobre la masculinitat. 
  
Concert de Soo Jung Ann diumenge al Teatre. És la guanyadora del concurs 
Maria Canals. 
  
Els grans interrogants de la ciència debaten sobre l’energia nuclear. 
      
 
 

 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
EL SECRET DE LA PRIMAVERA 
A CÀRREC DE MARINA VISCIDO I OLIVIER SAVANE 
Dimarts 26 de febrer, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Activitat gratuïta 
 

 
TEATRE – AL PRIMER PIS 
TIERRA EFÍMERA 
TEATRE MULTIMÈDIA 
Dimecres 27 de febrer, 9.30, 11 I 15.15 h, Teatre Principal d’Olot 
La terra, com a material efímer, projectada, treballada i pintada sobre una gran 
pantalla. Els artistes pinten, juguen i amagats darrera de mil sons i mil 
personatges ens mostren les seves obres d’art fetes de sorra i aigua.  
Mentre la platea del Teatre Principal està plena d’estudiants gaudint de 
l’espectacle, el primer pis s’obre als majors de 65 anys perquè també puguin 
veure’l. 
Preu: 3 euros (Majors de 65 anys) 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/1erpistierraefimera27022019 
 

 
XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
DAVANT DEL CANVI CLIMÀTIC, QUIN PAPER POT JUGAR L’ENERGIA NUCLEAR? 
A CÀRREC D’ALBERT BRAMON I MARCEL CODERCH 
Divendres 1 de març, 19 h, Casal Marià 
Cada dia es fa més evident que el canvi climàtic és un problema real. Els dos 
científics olotins debatran sobre si l’opció nuclear pot formar part de manera 
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rellevant de les mesures per combatre el canvi climàtic, o bé si és una tecnologia 
en la qual no podem confiar per construir un futur sostenible. 
Marcel Coderch Collell és enginyer de telecomunicacions, màster i doctor pel 
MIT. Albert Bramon és llicenciat en físiques. 
Entrada gratuïta 
 

 
LETRES 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE FOURMILLANTE, 
DE MIQUEL A ̀NGEL LLAUGER 
Divendres 1 de març, 19 h, Can Trincheria 
Jaume Bosquet presentarà a Olot aquesta obra, amb la qual Miquel Àngel 
Llauger ha guanyat el 16è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel 
Ferrater. L’obra conté 60 poemes decasíl·labs que expliquen 24 hores de la vida 
d’una ciutat. A l’acte també  hi serà present l’autor. 
Entrada gratuïta 
 

 
DANSA – RÈPLICA DEL SISMÒGRAF 
DANCING WITH FROGS 
SOL PICÓ 
Divendres 1 de març, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
L’últim espectacle de la coreògrafa Sol Picó planteja la crisi d’identitat de set 
models de masculinitat, després de l’èxit de We women, en què va explorar el 
món femení. 
La proposta és el resultat d’un procés de creació que van fer la coreògrafa i els 
artistes i que indaga al voltant de conceptes com el patriarcat, la virilitat o la 
violència, i es plantegen qüestions com: existeix el nou home? Com ha de ser? 
Que ̀ significa ser home avui en dia? Quant pesa la tradició? 
Les granotes que es transformen en prínceps en els contes de fades aquí ballen 
amb Sol Picó i expressen les seves pors. La dramatúrgia de l’espectacle busca un 
model d’home que encaixi amb la societat actual. 
Preu: 18, 14, 10 i 6 euros 
Venda d’entrades: 
https://olotcultura.koobin.com/dancingwithfrogs010320192100 
 

 
MÚSICA – CLÀSSICA 
CONCERT DE PIANO AMB SOO JUNG ANN 
GUANYADORA DEL CONCURS MARIA CANALS 
Diumenge 3 de març, 18 h, Teatre Principal d’Olot 
Un any més, el Teatre Principal d’Olot acollirà el concert d’una de les 
guanyadores del prestigiós concurs de piano Maria Canals, gràcies a una 
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col·laboració entre el Palau de la Música i l’Ajuntament d’Olot. En aquesta ocasió, 
anirà a càrrec de la coreana Soo Jung Ann. Durant la primera part es podrà 
escoltar una selecció de temes de l’artista i, a la segona, sonates del pare Antoni 
Soler. 
Preu: 6 euros anticipada, 8 a taquilla. Estudiants de música, 3 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/mariacanals030320191800 
 

 
 


