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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 3 AL 9 DE MAIG 

 

 
 
 

La Calòrica actua divendres al Teatre, amb una sàtira brillant sobre 
l’emergència climàtica. 
 
Dissabte, concert de Jazz Olot a la sala El Torín amb CMS TRIO. 
 
Dissabte al matí, visita guiada a l’exposició de la Família Jaume a la Sala 
Oberta i taller de tapisseria al Museu dels Sants.  
 
Dissabte a la tarda, presentació del llibre El secret del bufador, de Pep 
Fargas i Albert Carrillo.  

 
   

 

 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
MANDONGUILLES PER A TOTS 
A CÀRREC DE LOLA ARQUÉ 
Dijous 6 de maig, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Allà on en mengen dos, en mengen quatre. Un pare, una mare amb una 
parella de pares i un pare solter i una mare casada. Quatre avis per banda, 
per una sola neta. La taula és parada. Dues cases, dues famílies on els 
nens i les nenes, tenen la mateixa mida. Les mandonguilles ja són a taula. 
Quina família més llarga. I en mig de tot plegat un eriçó vol ser pare i 
mare d’una castanya. Però… l’eriçó menja mandonguilles? Cap família és 
igual! 
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça per controlar l’aforament. 
 
 
XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA 
UN ANY DE MARATÓ CIENTÍFICA. QUÈ HEM APRÈS DE LA COVID-19? 
A CÀRREC DE CLARA PRATS I MAGDA CAMPINS 
Divendres 7 de maig, 19 h, Sala El Torín 
A finals del 2019 arribaven notícies de la Xina sobre l’aparició i proliferació 
d’un nou virus, el SARS-CoV-2. D’entrada, els europeus ens ho miràvem 
des de la distància, amb la secreta esperança que l’epidèmia seria 
controlada i quedaria com un episodi més de la història de les malalties 
infeccioses, com va passar amb el SARS-CoV-1, un virus de la mateixa 
família. Quan es van detectar els primers casos a Europa, al febrer, no 
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estàvem preparats pel que ens venia a sobre: ens enfrontàvem a una 
malaltia totalment desconeguda, de la qual no sabíem gairebé res, i que 
es convertiria una pandèmia per a la qual no teníem a punt ni 
mecanismes de gestió ni de control. 
En aquell moment va començar una autèntica marató: científics de tot el 
món es van posar a treballar a contrarellotge per resoldre tots els 
interrogants que plantejava la situació d’emergència. Un any després, què 
n’hem après? 
Clara Prats és Llicenciada en Física. Doctora en Física Aplicada i Simulació 
en Ciències 
Magda Campins és Doctora en Medicina. Especialista en Medicina 
Preventiva i Epidemiologia, i en Pediatria 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
La conversa també es pot seguir en streaming a través del canal de 
Youtube del PEHOC. 
 
 
TEATRE 
DE QUÈ PARLEM MENTRE NO PARLEM DE TOTA AQUESTA MERDA 
LA CALÒRICA 
Divendres 7 de maig, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Una sàtira brillant sobre l’emergència climàtica. Per què no reaccionem 
amb contundència davant el canvi climàtic? 
De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda és una auca 
ecologista, una cursa desesperada entre escales i replans, una comunitat 
enfrontada al terrible repte d’organitzar-se abans que l’aigua els arribi al 
coll. 
Alguna cosa fa pudor de podrit. No podem seguir negant l’evidència. 
Mentre nosaltres continuem aquí parlant de les nostres cabòries, la taca 
d’humitat s’estén, les canonades s’embossen, les parets s’esquerden… 
Reconèixer el problema és —ja ho diuen— el primer pas per solucionar-
lo. Però estem realment disposats a fer el segon pas? 
Preu: 22, 18, 12 i 8 euros. 
 
 
ALTRES 
TALLER DE TAPISSERIA 
Dissabte 8 de maig, 10 h, Museu dels Sants 
Amb aquest taller es vol ensenyar a entapissar un element senzill de casa, 
com una cadira o un tamboret. La majoria de materials que utilitzaran 
seran els tradicionals, com els fils de cotó i de jute, entreteles d’arpillera i 
cotó, buata de cotó… El farciment es farà amb floca de poliestirè reciclada 
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i l’entapissat final serà amb roba reciclada que podrà ser de cotó i/o de 
fibres sintètiques. 
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. 
Ho organitzen: La iera. Associació de Creadors i Creadores de la Garrotxa, 
Museu dels Sants i Ajuntament d’Olot 
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça descarregant-se una entrada a 
www.olotcultura.cat. 
 
 
EXPOSICIONS 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “LA FAMÍLIA JAUME D’OLOT. ÉS LA 
GUERRA!” 
A CÀRREC D’ANTONI MAYANS 
Dissabte 8 de maig, 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. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
LLETRES 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘EL SECRET DEL BUFADOR’ 
A CÀRREC DE PEP FARGAS I ALBERT CARRILLO 
Dissabte 8 de maig, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
El secret del bufador és el nou títol de la col·lecció “El Gamarús”. La 
història té lloc en plena pesta bubònica, la qual, el 1650, va matar més de 
nou-centes persones, és a dir una tercera part de la població d’Olot. El 
caos que allò va generar va ser brutal: l’hospital estava col·lapsat, hi havia 
famílies senceres mortes i els cementiris estaven plens. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se reservar plaça per controlar 
l’aforament. 
 
 
 
MÚSICA – JAZZ OLOT 
COLINA, MIRALTA I SAMBEAT CMS TRIO 
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Dissabte 8 de maig, 20 h, sala El Torín 
Un concert de música popular i accessible per a tots els públics. 
Colina Miralta i Sambeat CMS trio agafa propostes de flamenc, de 
músiques llatines i ritmes d’arreu del món i els hi posa els sons del jazz. 
Combinen el repertori amb temes propis i també amb clàssics del jazz 
amb arranjaments innovadors i una personalitat pròpia. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla.  
 


