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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DE L’11 AL 17 DE NOVEMBRE 

 
 

 

 
Propostes de dansa i música per a infants de 2 a 5 anys amb el festival El 
Més Petit de Tots.  
 
L’artista brasilera Dom La Nena actuarà dissabte a la sala El Torín, en una 
de les perles de la temporada musical.  
 
Els grans interrogants de la ciència parlaran de la taula periòdica dels 
elements.  
 
Èlia Teis ballarà dijous a l’exposició de Xevi Moliner a la Sala Oberta 2. 

   
 

 
DANSA 
TOPOGRAFIA DEL MOVIMENT 
AMB ÈLIA TEIS 
Dijous 14 de novembre, 20 h, Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa 
Solo de dansa contemporània, basat en la descoberta del relleu del cos, 
les capes i el silenci del moviment. Èlia Teis ballarà acompanyada de 
música en directe, en un espectacle que juga amb el cos topografiat.  
Una creació expressa per a l'exposició "Xevi Moliner. Del sèire a la 
isohipsa". 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia al 972 27 11 66. 
 
 
XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
QUIN ÉS L’ORIGEN DE LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS? 
A CÀRREC D’AGUSTÍ NIETO-GALAN 
Divendres 15 de novembre, 19 h, Casal Marià 
El 2019 és l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, 
una de les icones principals de la cultura científica d’avui en dia. 
El catedràtic en Història de la Ciència Agustí Nieto-Galan explicarà els 
orígens de la taula, reflexionarà sobre conceptes abstractes com àtom, 
molècula, element o pes atòmic, i parlarà d’aspectes polítics i culturals 
poc coneguts de l’ordenació periòdica. 
Activitat gratuïta. 
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DANSA – EL MÉS PETIT DE TOTS 
TALLER LEARN A SONG IN A SIGN LANGUAGE 
CECILE BERTRÁN DE LIS 
Divendres 15 de novembre, 17.30 h, Teatre Principal d’Olot 
A l’espectacle Tumble in the jungle tenim l’oportunitat d’escoltar i veure 
una cançó en llengua de signes. En aquest taller, la coreògrafa noruega 
Inger Cecile Bertrán de Lis convida els infants i els adults que aprenguin la 
cançó amb ajuda dels artistes de la companyia. 
Preu: 5 euros. 
Abonament per als dos espectacles: 12 euros.  
Abonament per al taller i els dos espectacles: 15 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/mespetittaller15112019 
 
 
ALTRES 
CURS DE TÈCNICA DE DAURAT 
A CÀRREC DE NÚRIA BARTRINA 
Dissabtes 16, 23 i 30 de novembre, d’11 a 14 h, Museu dels Sants 
Curs de tècniques artístiques per aprendre a manipular els materials i 
desenvolupar les tècniques del procés de daurat sobre fusta, igual com 
es feia en els retaules barrocs. S’entregarà a cada alumne una fusta 
preparada per a poder aplicar l’or i al taller se’n prepararà una per 
conèixer in situ tot el procés. La temàtica de les obres dels alumnes és 
completament lliure i pot estar tan allunyada com es vulgui de les 
connotacions religioses.  
Una vegada apresa la tècnica, els participants del taller la podran aplicar, 
per exemple, en la restauració de mobles. El taller s’adaptarà al nivell de 
cadascun dels participants. 
Núria Bartrina és tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en arts 
aplicades per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. 
Preu: 50 euros les tres sessions. 
Inscripcions: museusants@olot.cat i al 972 26 67 91.  
 

 
DANSA – EL MÉS PETIT DE TOTS 
TUMBLE IN THE JUNGLE 
CECILE BERTRÁN DE LIS 
Dissabte 16 de novembre, 11 h, Teatre Principal d’Olot 
Espectacle de dansa pensat per a nens amb deficiència auditiva, 
que busca tenir un efecte unificador per a tothom. Dos ballarins i un músic 
sord ens conviden a seguir el seu camí a través de la jungla, cosa que 
dona lloc a situacions humorístiques i a poesia de l’absurd. 

https://olotcultura.koobin.cat/mespetittaller15112019
mailto:museusants@olot.cat
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Espectacle recomanat de 2 a 5 anys.  
Preu: 8 euros. 
Abonament per als dos espectacles: 12 euros.  
Abonament per al taller i els dos espectacles: 15 euros. 
Venda d’entrades: 
https://olotcultura.koobin.cat/mespetittumble161120191100 
 
 
EXPOSICIONS – VISITA GUIADA 
TEXTURA, VOLUM...TOCA I CONEIX LES OBRES! 
Dissabte 16 de novembre, 18 h, Museu de la Garrotxa 
Descobreix les peces més curioses que es guarden els magatzems dels 
Museus d’Olot. La directora dels Museus, Montserrat Mallol, i el tècnic 
conservador, Xevi Roura, explicaran tots els secrets de peces tan diverses 
com una pedra escurçora, un barret napolèonic o un saler de fusta fet per 
pastors. Els participants, a més, podran tocar les peces i observar-les de 
ben a prop.  
Aquesta és una activitat complementària a l’exposició “Jo l’exposo”. 
Activitat gratuïta. 
 
 
ALTRES 
UN SACCO DI SANGUE 
ESCAPE ROOM 
Dissabte 16 de novembre, 19.30 h, Museu dels Sants 
Preu: 14 euros per persona. 
Inscripcions a museusants@olot.cat. 
 
 
MÚSICA 
DOM LA NENA 
Dissabte 16 de novembre, 20 h, sala El Torín 
Aquest concert és una de les perles de la temporada musical d’Olot 
Cultura. Dom la Nena és el nom artístic d’una jove compositora, cantant i 
violoncel·lista brasilera, que ha rebut elogis de la crítica especialitzada de 
The New York Times, The New Yorker  o Le Figaro, entre d’altres. La seva 
música passa per la cançó francesa, el pop o la música tradicional 
brasilera i ofereix un aire multicultural i un to íntim marcat per una veu 
molt dolça i un gran talent coma violoncel·lista.  
Preu: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/domlanena161120192000 
 

https://olotcultura.koobin.cat/mespetittumble161120191100
https://olotcultura.koobin.cat/domlanena161120192000
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MÚSICA – EL MÉS PETIT DE TOTS 
MUSICALS PER ALS MÉS MENUTS 
CIA ELS MÉS MENUTS 
Diumenge 17 de novembre, 11 i 16.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Un viatge al món dels musicals teatrals i de cinema. Un concert amb 
experiències sensorials compartides entre els menuts, la família i els 
músics. En un concert com aquest no només és música… Els nadons són 
curiosos i tenen la necessitat vital de conèixer el que els envolta. 
Espectacle recomanat d'1 a 3 anys.  
Preu: 8 euros. 
Abonament per als dos espectacles: 12 euros.  
Abonament per al taller i els dos espectacles: 15 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/mespetitmusicals17112019 
 

 

https://olotcultura.koobin.cat/mespetitmusicals17112019

