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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DE L’1 AL 7 DE MARÇ 

 

 
 
 

La violació de milers de dones a la guerra de Bòsnia és el tema d’una 
obra de teatre, una exposició i un documental que es pot veure aquests 
dies a Olot. 
 
Dijous, la comissària i les directores del MOT presenten la programació 
del festival en un pròleg virtual obert a tothom. 
 
Divendres, Els grans interrogants de la ciència reflexionen sobre la vida 
a l’univers. 

 
   

 

 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
KOALI VOL VIURE 
A CÀRREC DE LOLA ARQUÉ 
Dimarts 2 de març, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
En Koali s’ha quedat sense poder menjar fulles d’eucaliptus cruixents. Han 
talat tots els arbres del seu bosc i està amoïnat. Què menjarà? On 
s’enfilarà? Sense els seus arbres no podrà sobreviure. Amb en Koali 
explicarem contes per estimar i respectar més la natura. 
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça per controlar l’aforament 
 
 
LLETRES – FESTIVAL MOT 
EL PRÒLEG DEL MOT 
A CÀRREC DE GLÒRIA BOSCH, JUDIT BADIA I GLÒRIA GRANELL 
Dijous 4 de març, 19 h, a través de Zoom 
Descobreix de primera mà la programació del Festival MOT 2021, que se 
celebrarà del 18 al 27 de març a Girona i a Olot. Les directores, Glòria 
Granell i Judit Badia, i la comissària, Glòria Bosch, t’explicaran tots els 
detalls del festival que porta per títol “Crear. Un collage que creix amb les 
paraules”. 
Segueix El Pròleg del MOT al següent enllaç: 
https://us02web.zoom.us/j/88392272272 
Activitat gratuïta.  
 
 

http://www.festivalmot.cat/
https://us02web.zoom.us/j/88392272272
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XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
LA VIDA A L’UNIVERS, UN ACCIDENT O UN FET EVITABLE? 
A CÀRREC DE SANTI ROCA-FÀBREGA 
Divendres 5 de març, 19 h, Casal Marià 
Fa dècades que astrofísics i escriptors de ciència-ficció discuteixen sobre 
la naturalesa de la vida i de quina manera va esdevenir-se. Isaac Asimov, 
nascut ara fa 100 anys, destaca per la seva extensa literatura sobre on i 
com trobar vida en altres planetes i sobre les seves característiques. 
Partint del llegat d’Isaac Asimov, definirem quin tipus de vida estem 
buscant i en discutirem el perquè. Repassarem, també, l’avenç en la 
detecció d’exoplanetes, la definició de biotraçadors i el coneixement que 
tenim de les condicions d’habitabilitat en objectes del nostre sistema 
solar. Acabarem presentant la famosa equació de Drake, que pretén 
donar una idea del nombre de civilitzacions tecnològiques que habiten la 
nostra galàxia, i confrontarem les estimacions inicials amb les actuals. 
Santi Roca-Fàbrega és doctor en Física, màster en Astrofísica, màster en 
Formació de Professorat, llicenciat en Física. 
La xerrada es podrà seguir en streaming al Youtube del PEHOC. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l'aforament. També es poden agafar 30 minuts abans de l’inici de cada 
xerrada al Casal Marià, si n'hi ha de disponibles 
 
 
TEATRE 
ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC 
Dissabte 6 de març, 19 h, Teatre Principal d’Olot 
A la Guerra de Bòsnia i Hercegovina entre vint-i-cinc mil i cinquanta mil 
dones van ser violades com a estratègia de neteja ètnica. Aquesta obra 
dona veu a la memòria d’aquestes dones i a la dels seus fills i filles. 
La majoria de les víctimes són musulmanes, però també n’hi ha d’origen 
croat, serbi i gitano. Els seus relats són idèntics, i moltes de les 
supervivents ho viuen en silenci, ignorades per les institucions i rebutjades 
per les seves pròpies famílies. 
Set intèrprets a escena i música en directe. Els testimonis reals i la seva 
representació. La realitat i la ficció. El públic i l’equip de rodatge. La Bòsnia 
dels noranta i la Barcelona olímpica. Elles i nosaltres. On érem? On som? 
Preu: 22, 18, 12 i 6 euros 
 
 
EXPOSICIÓ 
ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC: INSTAL·LACIÓ FOTOGRÀFICA 
Del 2 al 10 de març, La Carbonera i plaça U d’Octubre 
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Aquesta mostra fotogràfica, que forma part del projecte Cultura i 
Conflicte, que dona veu a les dones que van ser violades durant la Guerra 
de Bòsnia i Hercegovina, parteix de les dues realitats generacionals: la de 
les dones víctimes directes de tortures i violacions, i la dels fills i filles 
nascuts d’aquests embarassos forçats, els quals, en la majoria dels casos, 
van ser abandonats o donats en adopció.́ Els anomenats “nens invisibles” 
són avui homes i dones joves, amb ganes de mirar al futur i de fer saber a 
les seves mares biològiques que les estimen per sobre de qualsevol 
circumstància. 
Totes les supervivents que protagonitzen aquest projecte han estat 
víctimes de la guerra i de la pau, perquè encara avui pateixen l’oblit 
institucional i l’estigma social, a més de les conseqüències físiques i 
psicològiques. Però no tot és foscor. N’hi ha que han deixat de tenir por i 
segueixen portant els criminals de guerra davant la justícia. I els fills i filles 
nascuts fruit de les violacions, que ara tenen vint-i-cinc anys, ja no són la 
llavor de l’odi que pretenien plantar els agressors, sinó una mostra de 
com l’amor i la capacitat de superació poden vèncer la barbàrie. 
Entrada gratuïta 
 
 
CINEMA 
ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC: EL DOCUMENTAL 
Divendres 5 de març, 20 h, Cines Olot 
La Milica, la Nevenka i la Meliha són tres dones de diferents orígens ètnics 
que van patir l’atrocitat de la guerra als seus cossos. La Lejla, l’Ajna i l’Alen 
són tres “nens oblidats de la guerra”. Tots ells i elles no només busquen 
justícia, sinó que lluiten contra l’oblit i la indiferència. 
Aquest documental dona veu i mostra la valentia de les dones que van 
ser violades durant la Guerra de Bòsnia i Hercegovina, el conflicte més 
sagnant a Europa després de la Segona Guerra Mundial. 
Després de la projecció, la directora del documental, Teresa Turiera-
Puigbó, conversarà amb el públic sobre el llargmetratge. Els espectadors 
podran preguntar-li tot allò que els interessi, tant pel que fa a aspectes 
tecnics com per la història que explica el documental. 
Preu: 5,50 euros 
 
 
 


