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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 7 AL 12 DE JUNY 

 

 
 
 

Setmana moguda amb un LAP de circ que no ens deixarà indiferents, 
recital poètic a la biblioteca, inauguració de l’exposició “Mirades 
compartides” i una proposta de Zona B pensada per a tota la família.  

   
 

 

LLETRES 
TEMPS FRÀGILS 
JORDI BOIXADERAS I MIQUEL JORDÀ 
Dijous 9 de juny, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Estrany és el poeta que no parli de la fragilitat de la condició humana, tan 
efímera i plena de pors, solituds i incerteses. 
Un recorregut pels poemes més emotius de Miquel Desclot, Kirmen 
Uribe, Francesc Parcerisas i Joan Margarit, entre molts altres. 
ENTRADES EXHAURIDES 
 
 
CIRC - LAP 
KRISTALL BOHÈME [EXCAVACIÓN DE UNA MEMORIA] 
VIVIAN FRIEDRICH & THE SCHUBERT SISTERS 
Dijous 9 de juny, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
Un espectacle de circ sobre la identitat, l’art i l’artesania 
Kristall Bohème és un espectacle que combina l’òpera, el circ i l’artesania 
del vidre, però també és una reflexió sobre les arrels i sobre com 
aquestes ens fan sòlides però també ens atrapen, i, sobretot, amb quina 
fragilitat vivim sense elles. 
PREU: 10 euros 
 
 
EXPOSICIONS 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “MIRADES COMPARTIDES” 
Divendres 10 de juny, 18 h, pati de l’Hospici 
“Mirades compartides” és un projecte que uneix els joves de 1r d’ESO de 
l’Institut Escola Greda d’Olot amb les persones grans que viuen a la 
residència La Caritat. Aquesta proposta té com a objectiu possibilitar la 
transmissió de coneixements de manera intergeneracional per connectar 
amb les emocions i per expressar-les a través de l’art, afavorint el 
benestar personal i obtenint una major cohesió social. 
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L’exposició es pot visitar fins al 17 de juny a la Sala 15. 
Activitat gratuïta 
 
 
ALTRES 
TALLER DE PAPER ARTESÀ 
AMB JORDI TORRENT I MAMEN GARRIGÓS 
Dissabte 11 de juny, 10, 11, 12 i 13 h, Museu dels Sants 
Vols ser paperaire per un dia? Aquest és un ofici que s’està perdent i que 
es fa a l’únic molí paperer de Girona. Els participants aprendran com es fa 
el paper artesanalment, quines fibres s’hi posen i elaboraran un paper ben 
original que es podran emportar a casa! 
Preu: 3 euros. 
 
 
TEATRE – ZONA B: CULTURA ALS BARRIS 
BYE BYE CONFETTI 
COMPANYIA LA BALDUFA 
Dissabte 11 de juny, 18 h, plaça de Sant Francesc 
Tres pallassos ploren la mort del seu líder, Confetti: l’absència del pare 
espiritual que els guiava és notòria; el buit que ha deixat sembla absolut; 
la manca de lideratge els desconforta, els aclapara, els mortifica: la 
desolació! Algú haurà de substituir-lo?! 
Un cop superat el dol, arrenquen els tràfecs per a cercar un nou guia. 
Bye bye, Confetti es un espectacle de pallassos extravagants i autèntics, 
en què les mitges tintes no tenen cabuda. Humor i amor, a parts iguals. 
Però, sobretot, sorpresa i estupefacció, en un espai on públic i actors 
respiren les mateixes emocions. 
Edat recomanada: a partir de 8 anys. 
Activitat gratuïta 
 

 


