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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 9 AL 15 DE MARÇ 

 

 
 
 

Ferran Palau actua diumenge a la sala El Torín per presentar Kevin. 
 
Descobreix tots els detalls del MOT al pròleg del festival. 
 
Taula rodona en relació amb l’exposició “Realisme(s) a Catalunya (1917-
1936), dissabte a la Sala Oberta. 

 
   

 

 
MÚSICA – AL PRIMER PIS 
ALLEGRO 
COR DE TEATRE 
Dimecres 11 de març, 9.30 i 11 h, Teatre Principal d’Olot 
Un viatge vertiginós a càrrec de catorze cantants a cappella que exploren 
i esborren les fronteres entre la gran música clàssica i l’humor visual més 
sofisticat, fent-nos veure que tot el nostre entorn està guarnit per un art 
sense el qual no s’entendria aquest misteri que anomenem vida. Una 
presentació atractiva i de qualitat plena d’energia faran d’Allegro una eina 
per apropar la música clàssica al gran públic i de manera universal. 
Mentre la platea s’omple d’estudiants, obrim el primer pis perquè els 
majors de 65 anys gaudeixin de l’espectacle. 
Preu: 3 euros (espectacle per a majors de 65 anys). 
 
 
EXPOSICIONS 
“TÒXICS (IN)VISIBLES” 
Del 12 de març al 7 d’abril, vestíbul de l’Hospital d’Olot 
Tòxics (in)visibles és una exposició, científica i artística, que invita a 
reflexionar sobre la complexitat dels processos que intervenen en 
l’establiment de la toxicitat d’una substància. 
Els exemples mostren que la gestió del risc tòxic està marcada per forts 
desequilibris entre productors i víctimes. Mitjançant d’una doble mirada, 
històrica i artística, s’ofereix claus per a desemmascarar els conflictes 
socials que s’amaguen darrere de la invisibilitat dels tòxics. 
Ho organitzen: Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i Institut 
de Cultura d’Olot. 
Entrada gratuïta 
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LLETRES – FESTIVAL MOT DE LITERATURA 
EL PRÒLEG DEL MOT 
AMB GLÒRIA BOSCH, JUDIT BADIA I GLÒRIA GRANELL 
Divendres 13 de març, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Tu fas el MOT: vine a conèixer els secrets del festival. 
Revelarem amb tot detall la programació del MOT a mans de la 
comissària d’aquest any, Glòria Bosch i Mir, i de les directores del festival, 
Glòria Granell i Judit Badia. Coneixerem els autors, els moderadors i les 
converses, les novetats d’aquesta edició, les activitats prèvies al festival i 
recomanarem els llibres imprescindibles de cada autor convidat perquè 
puguis gaudir de les converses amb més plenitud. 
En parlarem tot prenent una copa de cava! 
Activitat gratuïta 
 
 
XERRADES 
TAULA RODONA EN RELACIÓ AMB L’EXPOSICIÓ “REALISME(S) A 
CATALUNYA (1917-1936)” 
AMB MARIONA SEGURANYES, FRANCESC FONTBONA I RICARD MAS 
Dissabte 14 de març, 18 h, Sala Oberta 
Cadascun dels autors que intervenen en l’estudi del catàleg de l’exposició 
debatran a l’entorn d’aquest moment complex de la pintura catalana, que 
es trobava en ple diàleg amb el que passava a nivell europeu. Francesc 
Fontbona és membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Ricard Mas és 
historiador, crític d’art i director del Mirador de les Arts i Mariona 
Seguranyes és la comissària de l’exposició.  
Activitat gratuïta 
 
 
MÚSICA 
FERRAN PALAU 
KEVIN 
Diumenge 15 de març, 18.30 h, sala El Torín 
Després de l’aclamat Blanc, Ferran Palau presenta el seu quart treball en 
solitari, Kevin. Un disc de pop que mira de reüll el soul més easy-loving i 
que és l’àlbum més romàntic i colorista de l’artista. En aquesta gira actua 
acompanyat de la seva banda, formada per Jordi Matas a la guitarra i als 
teclats, Dani Comas al baix i Joan Pons (El Petit de Ca l’Eril) a la bateria i a la 
veu. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. 
 


