Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 23 AL 29 DE NOVEMBRE
Aquesta setmana tornen les activitats culturals, amb totes les mesures
de seguretat per evitar el contagi de la COVID-19.
Dijous, la Biblioteca Marià Vayreda proposa un concert d’òpera molt
particular.
Divendres, Els grans interrogants de la ciència ens posaran al dia dels
avenços de la COVID-19.
Diumenge, únic espectacle d’El Més Petit de Tots de manera presencial.
La Cia. Maduixa representa Lù.

MÚSICA
ÀRIES DE RESERVAT
MARC ROSICH, ROBERTO G. ALONSO, ELENA MARTINELL I GLÒRIA
GARCÉS
Dijous 26 de novembre, 19 h, Teatre Principal d’Olot
Aquest és un concert de repertori clàssic, divertit, arriscat i engrescador.
Una opereta on impera el joc i la ironia. L’alegria efervescent
encomanadissa dels valsos vienesos contrasta amb el paisatge
devastador, i és així com en l’espectacle s’obren les portes al més
inesperat i grotesc.
Activitat gratuïta. Per controlar l’aforament cal descarregar-se una
entrada gratuïta a www.olotcultura.cat

XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA
NOU MESOS DE MARATÓ CIENTÍFICA. QUÈ HEM APRÈS DE LA COVID-19?
A CÀRREC DE MAGDA CAMPINS I CLARA PRAT
Divendres 27 de novembre, 19 h, Casal Marià
A finals del 2019 arribaven notícies de la Xina sobre l’aparició i la
proliferació d’un nou virus, el SARS-CoV-2. No estàvem preparats per fer
front a una malaltia totalment desconeguda. En aquell moment va
començar una marató: molts científics es van posar a treballar a
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contrarellotge. Mesos després, amb milions de casos confirmats i amb
milers de morts al món, què n’hem après? Ho analitzaran Clara Prats,
doctora en Física Aplicada i Simulació en Ciències, i Magda Campins,
doctora en Medicina i especialista en Medicina Preventiva i Epidemiologia
Activitat gratuïta. Per controlar l’aforament cal descarregar-se una
entrada gratuïta a www.olotcultura.cat.
La xerrada també es podrà seguir en streaming a través de Youtube.

ALTRES
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “EUDALD DE JUANA I LA TRANSGRESSIÓ
DE LA FORMA”
CONVERSA AMB ELS COMISSARIS DE L’EXPOSICIÓ
Dissabte 28 de novembre, 12 h, Sala Oberta 2
Activitat gratuïta. Cal reservar lloc a museu.garrotxa@olot.cat o al 972
27 11 66.

TEATRE – EL MÉS PETIT DE TOTS / SISMÒGRAF 2020 / EL PETIT FORMAT
LÙ 路
CIA. MADUIXA
Diumenge 29 de novembre, 16.30 I 18 h, Teatre Principal d’Olot
Les protagonistes viuen en un lloc envoltat de terra i pobresa. Treballen al
camp sense descans, però per tal de sobreviure han convertit la seva
feina en un joc.
LÙ, que en xinés tradicional vol dir ‘camí’, parla sobre el poder de la
creativitat i la imaginació com a forma d’evasió davant la crueltat i la
duresa de la vida. Dansa i arts plàstiques i audiovisuals per gaudir en
família d’una proposta màgica. Un espectacle íntim carregat d’imatges
poètiques i de sentiments..
Espectacle recomanat per a infants de 2 a 5 anys.
Preu: 8 euros.
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