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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 12 AL 18 D’ABRIL 

 

 
 
 

El segon cap de setmana del Sismògraf tornarà a omplir de dansa Olot i 
la Garrotxa. Properament rebreu la programació dels propers dies. 
 
Divendres, a la Biblioteca Marià Vayreda, presentació del llibre Flagelos, 
de Violeida Sánchez. 
 
Dissabte, taller de joieria amb metall al Museu dels Sants i visita guiada 
a l’exposició de la família Jaume, a la Sala Oberta del Museu de la 
Garrotxa. 

 
   

 

 
LLETRES 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘FLAGELOS’ 
DE VIOLEIDA SÁNCHEZ 
Divendres 16 d’abril, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Violeida Sánchez (Cuba, 1969) ambienta la seva novel·la a la Garrotxa. A 
part de l’autora, a la presentació també hi assistiran l’alcalde d’Olot, Pep 
Berga; l’editor de Llibres Parcir, Antoni Daura; i del sergent Marcel·lí Martí, 
protagonista de la novel·la. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
ALTRES 
TALLER DE JOIERIA AMB METALL 
Dissabte 17 d’abril, 10 h, Museu dels Sants 
Un taller per experimentar amb el metall, tocar-lo i provar diferents eines. 
A través de martellejar, llimar, plegar, foradar… donarem personalitat al 
metall i, una vegada trobada la textura que ens agradi, dissenyarem una 
joia que cadascú s’endurà a casa. 
Aquesta activitat forma part de la nova programació de tallers creatius i 
d’artesania al Museu dels Sants per tal de dinamitzar-lo i de difondre 
l’activitat artesanal tan vinculada al Museu i al taller de l’Art Cristià, que és 
on es troba ubicat l’equipament. 
Edat recomanada: a partir de 16 anys. 
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Ho organitzen: La iera. Associació de Creadors i Creadores de la Garrotxa, 
Museu dels Sants i Ajuntament d’Olot 
Activitat gratuïta. Cal reservar lloc a www.olotcultura.cat. 
 
 
EXPOSICIONS 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “LA FAMÍLIA JAUME D’OLOT. ÉS LA 
GUERRA!” 
A CÀRREC D’ANTONI MAYANS I ANNA BONFILL 
Dissabte 17 d’abril, 12 h, Sala Oberta del Museu de la Garrotxa 
A través de fotografies i documentació personal (cartes, dietaris, 
documents, etc.) coneixerem la vida dels set membres d’una família 
olotina a la vegada que farem un recorregut pel període històric que 
abasta l’abans, el durant i el després de la Guerra Civil. 
La família Jaume es va traslladar a Olot procedent d’Igualada cap al 1889. 
El cap de família, Francesc Jaume Claramunt, va exercir de cafeter. El fill, 
que quan va arribar a Olot tenia tan sols uns mesos, es convertiria en 
fotògraf i va ser conegut amb el sobrenom de Paco Mestres. Es va casar 
amb l’olotina Faustina Asperó i van tenir quatre fills i una filla. Els tres fills 
més grans van tenir activitat política i cultural durant la Segona República i 
van morir tots al front durant la Guerra Civil. El fill petit va fer d’actor 
aficionat durant la postguerra. La filla va morir a conseqüència de les 
complicacions derivades del part del seu fill. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
DANSA 
SEGONA SETMANA DEL SISMÒGRAF! 
De dijous 15 a diumenge 18 d’abril, Olot i la Garrotxa 
A la segona setmana del Sismògraf podrem veure propostes de Lorena 
Nogal, Joan Català, Xavier Bobés, Job Ramos, Toti Toronell, Jaume Sangrà i 
Carles Marigó, Quim Bigas, la Cia. O.R.E.L.L.E.S. i el col·lectiu Llegotarde. Els 
espectacles tindran lloc a Olot i també a altres poblacions de la Garrotxa 
com la Vall de Bianya, Sant Feliu de Pallerols i Sant Joan les Fonts. 
 

http://www.olotcultura.cat/

