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

 

 
 
 

Nico Roig i Josep Pedrals porten dijous a Olot Vi Ver, un espectacle 
gamberro de poesia i música. 
 
Divendres, Guillem Roca Méndez parla dels fenòmens geològics que 
poden passar a la Garrotxa a Els grans interrogants de la ciència.  
 
A partir de dissabte, a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa, es pot visitar 
una exposició amb els dibuixos científics de Jordi Sabater i Pi. 

 
   

 

 
LLETRES - LAP 
VI VER 
NICO ROIG I JOSEP PEDRALS 
Dijous 14 de gener, 19 h, Sala El Torín 
Els versos de Josep Pedrals s’entortolliguen amb la música de Nico Roig 
per oferir un espectacle gamberro de fórmula senzilla, enginyós i vibrant.  
Josep Pedrals es dedica, des del 1997, a dur la poesia als escenaris. Ha 
actuat per Europa, l’Àsia i Amèrica, i ha estat premiat en diversos 
concursos de recitació.  
Nico Roig és guitarrista, cantant, compositor i lletrista. Durant la residència 
a Brussel·les va tocar en grups com The Crappy Mini Band, Rabbit i Os 
Meus Shorts. Té diversos treballs enregistrats: Tonada del genoma humà 
(2011), Les dones macabres (2013) i Vol. 71 (2016). 
Preu: Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada gratuïta per 
controlar l’aforament.  
 
 
XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
HI HA FENÒMENTS GEOLÒGICS QUE PUGUIN PASSAR A LA GARROTXA? 
A CÀRREC DE GUILLEM ROCA MÉNDEZ 
Divendres 15 de gener, 19 h, Casal Marià 
Els riscos geològics són una sèrie de fenòmens que presenten un cert 
grau de perillositat i poden afectar les persones o els seus béns. A la 
comarca tenim ben present el risc sísmic i volcànic, però també cal tenir 
en compte els moviments gravitacionals.  
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La cartografia d’esllavissades i de caigudes de roques són imprescindibles 
per a la zonificació dels riscos geològics que proposa l’Institut Geològic i 
Cartogràfic de Catalunya.  
En el marc de les Beques Ciutat d’Olot de Ciències Naturals es va realitzar 
el primer treball comarcal que va generar cartografies de susceptibilitat 
de moviments gravitacionals a partir de programes informàtics destinats a 
aquestes tipologies d’estudi. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada gratuïta per controlar 
l’aforament.  
L’acte es podrà seguir també en streaming a través del canal de 
Youtube del PEHOC. 
 
 
EXPOSICIONS 
“L’ART DE LA CIÈNCIA. JORDI SABATER I PI” 
Del 16 de gener al 7 de març, Sala 15 del Museu de la Garrotxa 
Jordi Sabater Pi (Barcelona, 2 d’agost de 1922 - 5 d’agost de 2009) serà 
recordat per la troballa del Floquet de Neu, el goril·la albí que va viure 
gairebé quaranta anys al Zoo de Barcelona. Però Sabater Pi és molt més 
que el descobridor d’un animal mediàtic. També va ser un científic 
reconegut internacionalment pels seus descobriments sobre les eines 
dels ximpanzés i la cultura de tribus com la dels Fang o per haver treballat 
amb Diane Fossey.  
Aquesta mostra, que es titula “L’art de la ciència” i està comissariada per 
Josep Oriol Sabater Coca i Santi Molera, se centra en la seva faceta 
científica sobre la seva capacitat d’observació, que ell considerava la base 
del coneixement.  
A través d’aquesta retrospectiva descobrirem el Sabater artista, dibuixant, 
fotògraf i observador del detall. A les seves llibretes hi anotava, de 
manera incansable, apunts anatòmics, mesures, colors, retrats, tatuatges, 
expressions, etc. Així doncs, serà possible descobrir què ha significat el 
dibuix científic, una eina imprescindible d’observació i d’anàlisi, que mai 
podrà ser superada en l’obtenció de coneixement, i que cal, més que 
mai, tornar a recuperar com a disciplina de formació dels futurs científics. 
Ho organitzen: Universitat de Barcelona, Museu d’Història de Catalunya i 
Ajuntament d’Olot - Cultura 
Entrada gratuïta. 
 
 
TEATRE 
EL SECRET DEL VOLCÀ. EL MUSICAL 
Dissabte 16 i diumenge 17 de gener, 17.30 i 19.30 h, Teatre Principal 
d’Olot 
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El secret del volcà tracta dels secrets, les històries d’un poble, les 
anècdotes, les faules, els contes i les tradicions que es guarden en un 
volcà d’Olot. En Blai i la Lluna, que són dos aventurers, escolten les 
històries de l’àvia, i una d’elles els deixa molt intrigats i emocionats.  
La història se situa al mig del bosc, en concret al voltant del volcà 
Montolivet, i aquest és, sens dubte, un musical que ens farà vibrar i 
emocionar i que trenca amb els estereotips actuals de la societat.  
L’obra està produïda per l’alumnat de la Quarta Paret i és apta per a tots 
els públics. 
Preu: 16 euros. 
 
 


