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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  

DEL 29 D’ABRIL AL 5 DE MAIG 
 

 

   
El projecte de dansa comunitària i de pràctica artística a l’aula Tots Dansen fa 
pujar a l’escenari del Teatre més de 150 alumnes d’ESO d’Olot. 
 
Nova sessió del club de lectura per a adults de la Biblioteca Marià Vayreda, amb 
la novel·la El asombroso viaje de Pomponio Flato, d’Eduardo Mendoza.  
 
Les escenògrafes Closca & Lacol creen un espectacle personalitzat a partir dels 
grafits que troben per les parets d’Olot.  
 
El cicle Feminajazz reivindica el jazz fet per dones amb dos concerts i una 
xerrada. 
 
Carme Simon Adroher rep les Ales a la Cultura per la seva defensa del 
patrimoni local i comarcal.  
 
Tres artistes dialoguen sobre l’art com a arma de protesta dins les activitats 
paral·leles de l’exposició “La Càrrega”.  
 

 
 

 
DANSA  
TOTS DANSEN 

Dimarts 30 d’abril, 21 h, Teatre Principal d’Olot 

Més de 150 alumnes d’ESO de l’Escola Cor de Maria i l’INS Bosc de la Coma 
presentaran al Teatre l’espectacle de dansa Carrers. Aquesta actuació és la 
culminació del projecte que hauran dut a terme als respectius centres 
d’ensenyament durant un trimestre escolar.  
Tots dansen és un projecte de dansa comunitària i de pràctica artística a l’aula. 
Està destinat a apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al 
públic més jove. Es presenta com una eina educativa per al professorat, però 
també com una experiència positiva tant personal com col·lectiva. 
Preu: 6 euros  
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/totsdansen300420192100 
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LLETRES  
CLUB DE LECTURA PER A ADULTS:  

El asombroso viaje de Pomponio Flato, d’Eduardo Mendoza 
Dimarts 30 d'abril, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 

Una nova sessió del club de lectura mensual per a adults, aquest cop al voltant 
de la novel·la d’Eduardo Mendoza El asombroso viaje de Pomponio Flato. No cal 
inscriure-s’hi prèviament.  
Activitat gratuïta  
 
 
 
TEATRE 
QUAN LES PARETS PARLEN 
Closca & Lacol 
Dijous 2 de maig, 19 i 21 h, Teatre Principal d’Olot  
Les escenògrafes Laura Clos (Closca) i Núria Vila (Lacol) presenten a cada lloc on 
actuen un espectacle personalitzat. Així, aquí, la ciutat d’Olot i els missatges que 
hi ha escrits a les parets seran els protagonistes de la proposta. Després d’una 
fase de recerca i anàlisi, les dues artistes crearan una història a partir dels grafits 
que trobin per la ciutat d’Olot. Ho presentaran en un espectacle molt visual i 
conceptual, construït a partir del moviment de peces retroil·luminades i amb el 
públic molt a prop.  
Aquesta proposta s’ha programat en relació amb l’exposició “Pintades al carrer 
(Olot, 1936-2018)”, que es pot veure a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa fins al 21 de 
juny. 
PREU: 8 euros 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/quanlesparetsparlen 
 
 
 
MÚSICA – JAZZ OLOT  
FEMINAJAZZ: CONCERT D’EVA FERNÁNDEZ  
Divendres 3 de maig, 22 h, sala El Torín  
Eva Fernández, saxofonista i cantant, és una jove promesa sortida de la Sant 
Andreu Jazz Band de Joan Chamorro. El seu concert és la primera de les cites 
musicals que FeminaJazz porta a Olot durant el cap de setmana. Aquest cicle, 
que s’emmarca dins l’oferta musical de Jazz Olot, ha nascut amb la voluntat de 
mostrar el talent, el virtuosisme i la passió de les dones en el món del jazz. La 
primera edició de Feminajazz es farà simultàniament a Olot, Madrid, Cambados 
(Pontevedra), Vàlencia i Saragossa.  
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Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. Estudiants de música: 3 euros 
Preu per als dos concerts (Eva Fernández i Beatriz Nunes): 15 euros 
Venda d’entrades: https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/feminajazz-2/ 
 
 
 
ALTRES  
LLIURAMENT DE LES ALES A LA CULTURA A CARME SIMON  
Dissabte 4 d’abril, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda  
Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot, lliurarà les Ales a la Cultura a Carme 
Simon en reconeixement a la feina feta en defensa del patrimoni local i 
comarcal, especialment des de l’editorial Llibres de Batet. Simon també és 
coneguda com a directora de la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, càrrec des del 
qual ha impulsat l’adaptació de la biblioteca als nous models d’equipament al 
llarg de les últimes dècades. Corominas li col·locarà la joia en forma d’ala a la 
solapa, en una cerimònia on es glosarà la figura de Simon i es gaudirà d’una 
actuació i d’un berenar. 
Entrada gratuïta 
 
 
XERRADES – JAZZ OLOT  
FEMINAJAZZ: TAULA RODONA “EL PAPER DE LA DONA AL JAZZ”  
Dissabte 4 de maig, 18 h, Can Trincheria 
Sis dones professionals del món del jazz conversaran al voltant de quin paper ha 
tingut i té actualment la dona en aquest àmbit. Hi participaran Rosa Galbany, 
directora de Jazz I AM; Natalia Pizzuto, productora associada de FeminaJazz; 
Montse Portús, directora del Mercat de Música Viva de Vic; Inés Portela, de 
Mada Producciones; Patricia Kraus, codirectora de FeminaJazz i artista, i Beatriz 
Ortega, directora i productora de FeminaJazz. 
Activitat gratuïta  
 
 
 
XERRADES 
TAULA RODONA: L’ART COM A ARMA DE PROTESTA  
Dissabte 4 de maig, 18 h, Museu de la Garrotxa 
Quim Domene, Marc Sellarés i un tercer artista conversaran al voltant de l’art com 
a arma de protesta en aquesta activitat que forma part de la programació 
paral·lela a l’exposició La càrrega del Museu de la Garrotxa.  
Activitat gratuïta 
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MÚSICA – JAZZ OLOT  
FEMINAJAZZ: Concert de Beatriz Nunes  
Dissabte 4 de maig, 22 h, sala El Torín  
La cantant i compositora Beatriz Nunes, vocalista de l’històric grup Madredeus 
des del 2011, ve a Olot per presentar Canto primeiro, el seu primer àlbum en 
solitari. Al disc inclou temes propis i nous arranjaments de cançons clàssiques. 
Amb Eva Fernández i la xerrada de dissabte a la tarda, Nunes completa la 
proposta de Feminajazz per al cap de setmana a Olot. Aquest cicle, que 
enguany celebra la primera edició, ha nascut amb la voluntat de mostrar el 
talent, el virtuosisme i la passió de les dones en el món del jazz. Tindrà lloc 
simultàniament a Olot, Madrid, Cambados (Pontevedra), Vàlencia i Saragossa.  
 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. Estudiants de música: 3 euros 
Preu per als dos concerts (Eva Fernández i Beatriz Nunes): 15 euros 
Venda d’entrades: https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/feminajazz-2/ 
 
 
 
 
 


