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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DE L’11 AL 17 DE JULIOL 

 

 
 
 

Dimecres, circ a la plaça amb Entre Nous Cirque.  
 
Diumenge, primer concert de Música al Parc, a càrrec de Berta Sala. 

   
 

 

CIRC – CIRC A LA PLAÇA 
ENTRE NOUS 
ENTRE NOUS CIRQUE 
Dimecres 13 de juliol, 19.30 h, plaça de braus 
Tres màstils, música i humor. Acrobàcies vertiginoses, música en viu i 
rialles. En un espai a cel obert, tres pals, alguna cadira desordenada, uns 
quants instruments i una música de fons que convida a fer una trobada. 
Cinc artistes van arribant d’un a un i, de seguida, les seves personalitats 
envaeixen el lloc. Entre ells es miren als ulls i somriuen, es preparen les 
línies del mapa de les seves vides, que, avui, els porten a aquest lloc, 
interactuen amb el públic, parlen, s’expliquen històries i també canten 
alguna cançó.  
Activitat gratuïta. Entrada lliure. 
 
 
MÚSICA – MÚSICA AL PARC 
BERTA SALA 
Diumenge 17 de juliol, 18.30 h, Parc Nou 
Berta Sala ha participat en diferents projectes i ha actuat al Festival 
Internacional de Jazz de Barcelona, al Festival Castell de Peralada i a la 
Cripta Gaudí, entre d’altres. Recentment ha estat finalista, a duo amb Martí 
Riera, de Juventudes Musicales de España. L’any 2020 va publicar el seu 
primer àlbum, Hertogstraat (Segell Microscopi), amb cançons pròpies 
interpretades a quartet, que la va portar a ser finalista a la millor artista 
revelació, per votació popular, als Premis Enderrock 2021. 
El quartet està format per Berta Sala, a la veu i al piano; per Martí Riera, a la 
guitarra; per Josep Junyent, al baix, i per Jordi Junyent a la bateria. 
Activitat gratuïta. Entrada lliure. 
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EXPOSICIONS 
PAISATGES FACIALS 
MIQUEL ÀNGEL JOAN 
Fins al 25 de juliol, Can Trincheria 
Retrats intervinguts. Pecats, afegits, collage. Semblants inversemblants, 
personalitats, familiars, autoritats. Les cares i les creus. Fesomies desbarat. 
Entrada gratuïta 
 
 
 
 


