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MARTA PUIG REBRÀ LES ALES A LA CULTURA 2022 
 

 

 
 

L’actriu olotina ha triomfat als escenaris i platós de televisió i un cop jubilada 
transmet desinteressadament els seus coneixements als actors amateurs de 
l’Orfeó Popular Olotí.  
 

Amb aquest guardó, la ciutat d’Olot li reconeix la feina feta durant tots aquests 
anys. El distintiu es lliurarà en un acte al Teatre Principal d’Olot el dissabte 7 de 
maig a les 18 h.  
 
 

 

 
L’Ajuntament d’Olot lliurarà les Ales a les Cultura 2022 a Marta Puig. Nascuda a 
Olot l’any 1943, amb 20 anys va instal·lar-se a Màlaga i posteriorment a Madrid 
per triomfar com a actriu. Des de llavors ha actuat en nombroses obres de teatre 
i sèries de televisió.  

L’Ajuntament d’Olot li vol reconèixer la seva trajectòria i tota la feina que fa en 
favor del teatre a la ciutat, especialment a l’Orfeó Popular Olotí. Allà va ser on va 
pujar per primer cop dalt d’un escenari i ha estat on ha tornat un cop jubilada. A 
l’Orfeó dirigeix diverses obres de teatre i transmet desinteressadament els seus 
coneixements a les noves generacions d’actors.  

L’acte de lliurament de les Ales a la Cultura 2022 tindrà lloc el dissabte 7 de maig, 
a les 18 h, al Teatre Principal d’Olot. Per assistir-hi, cal agafar una entrada gratuïta 
a www.olotcultura.cat.  

Les Ales a la Cultura són un guardó honorífic que l’Ajuntament d’Olot concedeix, 
un cop l’any, a una persona o entitat que hagi destacat per la seva contribució 
en algun àmbit cultural. El premi pren el nom en referència a l’ala que llueixen la 
bandera i l’escut de la ciutat, però també simbolitza l’impuls que han aportat en 
el terreny cultural i per a la ciutat aquelles persones que la reben. Formalment, 
les Ales a la Cultura consisteixen en una joia de disseny exclusiu. 
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Guardonats amb les Ales a la Cultura:  

2021: Hermanos Luque 

2019: Carme Simon 

2018: Pep Fargas 

2017: Joan Asín 

2016: Carles Fontfreda 

2015: Joan Mercader 

2014: Jordi Teis 

2013: Jordi Sellas 

2012: Josep Murlà 

2011: Lluís Balcells 

2010: Domènec Moli 

2009: Josep M. Canals 

2008: COAC 

2007: Àngel Girona 

2006: El Til·ler 

2005: Isidre Charles 

2004: Maria Pilar Serra 

2003: Rialles Olot / Pere Serrat / Badia i Margarit 
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