Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 22 AL 28 D’ABRIL
La Biblioteca Marià Vayreda se suma a la celebració de Sant Jordi amb
l’espectacle Odissea, que precedirà el lliurament de premis del concurs escolar
de redacció.
L’hora del conte de la Biblioteca segueix també el fil conductor de Sant Jordi
amb una versió lliure de la llegenda: La rosa de Sant Jordi, de La Bèstia Peluda.
Jaume Bertranpetit Busquets analitza l’evolució humana des dels neandertals
fins a l’ésser humà actual a la xerrada “Som molt diferents dels neandertals?”.

LLETRES
FESTA DE SANT JORDI A LA SALA INFANTIL
Dimarts 23 d'abril, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
L’espectacle d’il·lustració i música en directe Odissea precedirà el lliurament de
premis del Concurs de Redacció de Sant Jordi, en què participen els alumnes de
cinquè de primària de la ciutat. Amb tots els textos participants es fa el Llibre
Gegant de la biblioteca. El lliurament de premis anirà a càrrec del regidor de
Cultura, Josep Berga, i els membres del jurat.
Activitat gratuïta

LLETRES
HORA DEL CONTE: “LA ROSA DEL DRAC
A càrrec de La Bèstia Peluda
Dijous 25 d'abril, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
L’hora del conte de la sala infantil girarà a l’entorn d’una versió lliure de la
llegenda de Sant Jordi sota el títol “La rosa del drac”, de La Bèstia Peluda.
Activitat gratuïta

XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA
“SOM MOLT DIFERENTS DELS NEANDERTALS?”
A càrrec de Jaume Bertranpetit Busquets
Divendres 26 d’abril, 19 h, Sala Casal Marià

CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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Durant molt de temps s’ha reconstruït l’evolució humana a través de l’estudi de
fòssils, però ara s’hi pot afegir l’estudi del genoma per entendre molt millor com
s’ha produït l’evolució. Amb la informació que hi ha, actualment sabem que, tot i
ser molt diferents, tenim part dels gens dels neandertals. La conferència, que
s’inclou dins del cicle Els Grans Interrogants de la Ciència, anirà a càrrec de
Jaume Bertranpetit Busquets, catedràtic en Biologia.
Ho organitzen: SIGMA i Institut de Cultura d’Olot
Activitat gratuïta
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