
 

 
CONTACTE 

Andreu Oliveras 
972 27 27 77 / 630 66 55 61  
Andreu.Oliveras@olot.cat 

Agenda d’activitats culturals 

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 14 AL 20 DE MARÇ 

 

 
 
 

Aquesta setmana Olot se submergeix al Festival MOT. 
 
Dissabte, el Teatre Principal acull la instal·lació ‘La biblioteca de la 
curiositat infinita’. 

   
 

 
 

LLETRES 
FESTIVAL MOT DE LITERATURA 
De dijous 17 a dissabte 19 de març, sala El Torín. 
El MOT 2022 s’endinsarà en el món rural des de la literatura amb les 
comissàries Maria Bohigas Sales i Roser Vernet Anguera, i tindrà lloc entre 
el 17 i el 19 de març a Olot i del 24 al 26 de març a Girona. La vuitena 
edició d’aquest festival literari té com a lema “Al camp” i vol emfatitzar de 
quina manera i des d’on es fa literatura sobre el món rural. 
El MOT 2022 comptarà amb una quarantena d’autors convidats nacionals i 
internacionals. A Olot hi haurà la presència, entre altres, de Raül 
Garrigasait, Selva Almada, Miquel Martín i Serra, Llucia Ramis i Núria 
Bendicho. 
Les diferents converses tindran lloc a la sala El Torín i el VerMOT passarà a 
la plaça de braus.. També es podran seguir en directe a través del canal 
de YouTube del festival. 
Activitats gratuïtes. Cal agafar entrada. 
 
 
 

TEATRE – LAP / +MOT 
INSTAL·LACIÓ: LA BIBLIOTECA DE LA CURIOSITAT INFINITA 
MARGA SOCIAS 
Dissabte 19 de març, de 17 a 20 h, Teatre Principal d’Olot 
Això és un espectacle i una instal·lació on la gent és convidada a recórrer 
les diferents seccions per descobrir el material poètic i fantàstic que 
s’amaga en el món dels llibres. 
El públic, convertit en protagonista, es prepara per descobrir una 
biblioteca especial on cada llibre és un viatger que si bé no pretén 
canviar el destí de cap ànima sí que ofereix la possibilitat de convidar-la 
cap a un univers fascinant. 
Preu: 10 euros. Per als menors de 12 anys, 5 euros. 
 


