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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 13 AL 19 DE MAIG 

 

 

   
Als Grans Interrogants de la Ciència, Santi Roca-Fàbrega explica com 
l’exploracíó del satèl·lit Gaia ens permetrà conèixer millor la Via Làctia.  
 
Taller de papiroflèxia a la Biblioteca amb EDR Festes.  
 
Els Museus d’Olot celebren el Dia Internacional dels Museus amb un cap de 
setmana de portes obertes, horaris especials, dues visites guiades i una acció 
artística participativa.  
 
La Nit dels Museus convida els olotins a protagonitzar una nova càrrega al pati 
de l’Hospici de la mà de Jordi Puig.  
 
Mig miler de nens homenatgen Joan Brossa a Cantània. 
 
 

 
XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA  
“LA MISSIÓ GAIA. COM HA CANVIAT LA NOSTRA VISIÓ DE COM ÉS I COM 
FUNCIONA LA NOSTRA GALÀXIA?”  
A càrrec de Santi Roca-Fàbrega  
Divendres 17 de maig, 19 h, Casal Marià 
A mitjan 2014 es va iniciar la missió Gaia. Gaia és un satèl·lit que es troba a un 
milió de quilòmetres de la Terra, l’objectiu inicial del qual era observar un 1% de 
les estrelles de la galàxia (uns 1.000 milions), determinar-ne la distància de la 
Terra i també algunes de les seves propietats. Amb les dades d’alta qualitat que 
ha estat enviant el satèl·lit, s’espera poder entendre millor com és i com funciona 
la Via Làctia. Santi Roca-Fàbrega és doctor en física. 
Ho organitzen: SIGMA i Institut de Cultura d’Olot 
Activitat gratuïta  
 
 
ALTRES 
TALLER DE PAPIROFLÈXIA 
A CÀRREC D’EDR FESTES 
Dissabte 18 de maig, 11 h, Biblioteca Marià Vayreda  
Taller de papiroflèxia i treballs amb paper. Cal inscripció prèvia.  
Preu: 3 euros. Venda d’entrades a la Biblioteca Marià Vayreda  
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EXPOSICIONS 
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS  
Dissabte 18 i diumenge 19 de maig  
El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, que té la voluntat de 
conscienciar la població de la tasca que es desenvolupa en aquests espais. Els 
Museus d’Olot s’hi adhereixen cada any oferint l’entrada gratuïta durant tot el 
cap de setmana i preparant diverses activitats.  
- Dissabte 18 (11-14 h i 17-24 h) i diumenge 19 de maig (horari habitual) 

Portes obertes als Museus d’Olot.  
- Dissabte 18 de maig, 18 h, Museu dels Sants 

Vermut d’art al Museu dels Sants: un recorregut pel fons del museu, amb un 
refrigeri final.  

- Dissabte 18 de maig, 22 h, pati de l’Hospici  
Acció artística participativa a la Nit dels Museus. 

- Diumenge 19 de maig, 11 h, Museu dels Volcans 
“La Torre Castanys. Un recorregut per la seva història”: una visita a l’edifici que 
acull el Museu dels Volcans des d’una perspectiva històrica.  
Activitats gratuïtes 

 
 
EXPOSICIONS 
JORDI PUIG CONVIDA ELS OLOTINS A RECREAR ‘LA CÀRREGA’ DE VIC 
DURANT LA NIT ALS MUSEUS  
Dissabte 18 de maig, 22 h, pati de l’Hospici  
La Nit dels Museus consistirà en una acció artística participativa a càrrec del 
fotògraf Jordi Puig, que convida els olotins a acudir al pati de l’Hospici per 
esdevenir protagonistes d’una nova versió de La càrrega de Vic. Aquest quadre, 
pintat per Ramon Casas el 1910, és molt semblant al que es conserva al Museu de 
la Garrotxa, però està ambientat a la plaça Major de la capital osonenca. Des del 
Museu es convida tothom a participar en la performance que es farà al pati de 
l’Hospici a partir de les 10 de la nit, on la posada en escena del quadre 
esdevindrà un espectacle en si mateix. L’activitat es completarà amb música i un 
refrigeri.  
Entrada gratuïta 
 
 
MÚSICA  
MIG MILER DE NENS HOMENATGEN JOAN BROSSA A CANTÀNIA  
Diumenge 19 de maig, 18 h, Pavelló d’Esports d’Olot  
Més de cinc-cents nens d’escoles de la Garrotxa oferiran el multitudinari concert 
que han estat preparant durant gairebé mig curs, amb música d’Eduard Iniesta, 
poemes de Joan Brossa i Miquel Desclot, i dramatúrgia de Marta Gil. La cantata, 
que se suma a l’Any Brossa, narra l’experiència de la Blanca i la Bruna en viatjar al 
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món brossià de la màgia, el joc i les paraules. Hi participen les escoles Llar-Lluís 
M. Mestras, Malagrida, Sant Roc, Pla de Dalt, Morrot, Cor de Maria, Petit Plançó i 
Escola Pia, d’Olot. I el Verntallat, de la Vall d’en Bas, Castanyer de Sant Joan les 
Fonts, La Bòbila de les Preses i Rocalba de Sant Feliu de Pallerols.  
Ho organitzen: Auditori de Barcelona, IME i Institut de Cultura d’Olot  
Hi col·laboren: Consell Comarcal de la Garrotxa i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 
PREU: 5 euros. Venda d’entrades a les escoles participants i, si en queden, a 
partir de dimarts 14 al Teatre Principal i al Pavelló d’Esports el dia del 
concert. 
 


