
 

 
CONTACTE 

Andreu Oliveras Casas Andreu Oliveras Casas 
630 66 55 61  

Andreu.Oliverast@olot.cat 

Agenda d’activitats culturals 

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 20 AL 26 DE JULIOL 

 
 
 

 
Nou espectacle de circ a la plaça de braus, amb totes les localitats ja 
exhaurides.  
 
Celebrem el Sant Jordi d’estiu, amb un espectacle d’improvisació relacionat 
amb els llibres dijous al pati de l’Hospici.  
 
Dissabte, la música de Mario Mas i Jordi Fornells tancarà l’exposició de Xavier 
de Torres. 
 
 
 

 
CIRC – CIRC A LA PLAÇA 
ENVÀ 
AMER I ÀFRICA CIRC CIA 
Dimecres 22 de juliol, 19.30 h, plaça de braus 
Entre 250 kg de palla i 125 kg de massa humana, dues persones divaguen a 
través del moviment, els equilibris, l’humor i la composició de l’espai, sobre les 
peculiaritats de les relacions humanes. 
Les persones ens passem la vida buscant la manera d’alliberar-nos i l’únic que cal 
és tirar a terra l’envà que ens impedeix sentir plenament i comunicar-nos sense 
barreres. Tot això a partir del moviment i la tècnica de mans a mans treballada 
des de la integració de les figures en el context, unint l’acrobàcia amb la història, 
l’humor, la intensitat, l’emoció, la innovació i la bellesa. 
ENTRADES EXHAURIDES 
 
 
LLETRES – SANT JORDI D’ESTIU 
COMANDO LLIBRES 
TEATRE IMPRO 
Dijous 23 de juliol, 18 h, pati de l’Hospici 
Un espectacle d’improvisació ple d’humor i interactiu. Es convida el públic a 
portar llibres a partir dels quals els actors i actrius desenvoluparan les històries a 
dalt l’escenari 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.  
 
 
MÚSICA / EXPOSICIONS 
CANT SENSE CLAU PER DANSES IBÈRIQUES 
CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ DE XAVIER DE TORRES AMB MARIO MAS I JORDI 
FORNELLS 
Dissabte 25 de juliol, 12 h, pati de l’Hospici 
Cloenda de l’exposició “Xavier de Torres. Crear és respirar”, amb un concert de 
veu i guitarra al pati de l’Hospici. Els dos artistes interpretaran peces de música 
flamenca inspirades en algunes de les obres de De Torres que s’han mostrat a 
l’exposició.  
Entrada gratuïta. Aforament limitat.  
 
	  


