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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 17 AL 23 DE FEBRER 

 

 
 
 

My baby is a queen, espectacle per a infants de 0 a 3 anys diumenge, al 
Teatre. 
 
El circ de Weibel Weibel, dijous al LAP.  
 
Dissabte, Xavier de Torres farà una acció performàtica a l’Hospici. 
 
Els grans interrogants de la ciència parlen divendres sobre l’arquitectura 
genètica i la medicina personalitzada. 

 
   

 

 

MÚSICA – AL PRIMER PIS 
LA COBLA 
LA PRINCIPAL D’OLOT 
Dimarts 18 de febrer, 9.30 I 11 h, Teatre Principal d’Olot 
Preu: 3 euros (majors de 65 anys) 
 
 

CIRC - LAP 
BREAKING POINT 
WEIBEL WEIBEL 
Dijous 20 de febrer, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
En aquest espectacle de circ la protagonista és la corda fluixa. Un treball 
trencador que explora la tensió a través de les expectatives i la relació 
que establim amb els materials i la forma com els utilitzem. Des de la 
proximitat, la màxima simplicitat, sense trucs i amb elements bàsics com el 
paper, el fil de pescar, l’aigua o el foc, el públic participa en un 
experiment artístic sobre la possibilitat, la resistència i els límits, on la 
matèria parla per ella mateixa. 
L’expectativa i la tensió (dramàtica) estan més que garantides.  
Preu: 10 euros. 
 
 

XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
“L’ARQUITECTURA GENÈTICA DE LES MALATIES HEREDITÀRIES: QUÈ EN 
SABEM I COM LA PODEM UTILITZAR EN LA MEDICINA 
PERSONALITZADA? 
A CÀRREC DE PAU PUIGDEVALL COSTA 
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Divendres 21 de febrer, 19 h, Casal Marià 
La medicina personalitzada és ja una realitat en molts diagnòstics o en la 
tria de fàrmacs específics. S’ha obert un nou món d’oportunitats 
terapèutiques i, alhora, un altre de debats ètics urgents. La seva aplicació 
clínica, però, segueix limitada pel coneixement incomplet de 
l’arquitectura genètica de les malalties hereditàries. En aquesta xerrada es 
farà un recorregut cronològic pels nous i vells èxits d’aquesta tasca 
titànica. 
Ho organitzen: SIGMA i Institut de Cultura d’Olot 
Activitat gratuïta. 
 
 
ALTRES 
ECLIPSI 
ACCIÓ PERFORMÀTICA EN RELACIÓ AMB L’EXPOSICIÓ DE XAVIER DE 
TORRES 
Dissabte 22 de febrer, 12 h, Pati de l’Hospici 
Xavier de Torres col·locarà diferents obres seves al voltant del pati de 
l’Hospici. Els visitants veuran com l’artista va col·locant els quadres de 
petites dimensions sota les voltes i podran observar les peces, que es 
retiraran al final de l’acció. 
Activitat gratuïta. 
 
 
TEATRE – COSSOS I MENTS LA DIGNITAT DE LA DIFERÈNCIA 
MY BABY IS A QUEEN 
PETITA MALUMALUGA 
Diumenge 23 de febrer, 16, 17 i 18 h, Teatre Principal d’Olot 
En aquest espectacle els nens i nenes de 0 a 3 anys i les seves famílies són 
els protagonistes. A escena hi ha quatre ballarins i tres músics eteris i 
invisibles que observen i acompanyen els orígens, la discapacitat, el 
gènere i els pensaments. 
És, en definitiva, un recorregut per la diferència i per qui i com la mira. La 
Petita Malumaluga és una companyia integrada per ballarins i músics 
especialitzada en arts escèniques per a nadons, la primera infància i les 
seves famílies. Aposten per projectes creatius respectuosos, llenguatges 
provocativament no infantilitzats i propostes artísticament 
contemporànies.  
Preu: 8 euros. 
 


