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Xavier de Torres
Crear és respirar
Aquesta exposició de Xavier de Torres recull pintures a l’oli de diverses 
col·leccions realitzades al seu estudi-taller del Parc Natural del Cabo 
de Gata, on ha treballat des del 1981.  Les pintures mantenen una unió 
intrínseca amb una extensa obra en escultura, majoritàriament en pedra 
basàltica de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on resideix des del 2000.

Xavier de Torres (Barcelona, 1956) ha viscut i treballat com a artista a 
Califòrnia, Nova York, Montreal, Berlín i Suïssa, i té obra pública permanent a 
San Francisco, Miami, Noruega, Barcelona, Andalusia i les Canàries.

Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Fins al 26 de juliol

Sala Oberta 2 i Pati de l’Hospici

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Poètiques empeltades
Fundació Vila Casas
Comissariada per Natàlia Chocarro, la mostra presenta una vintena d’obres 
del fons fotogràfic de la Fundació Vila Casas, amb treballs d’Álvaro Sánchez-
Montañés, Jordi Bernadó, Bleda & Rosa, Perejaume, Toni Catany, Anna 
Malagrida, Xavier Ribas, Victoria Sambunars, Montserrat Soto, Humberto 
Ribas, Huang Yan, Pere Formiguera i Marc Larré.

El títol de “Poètiques empeltades” s’inspira en la tècnica de l’empelt, que 
suposa inserir una part d’un arbre en una branca o en un tronc d’un altre per 
tal que s’estableixi una unió permanent entre tots dos. “Rere els murs d’una 
casa abandonada, sota la terra estèril d’un no-lloc on reposen els vehicles 
que traspassen la vida, o en l’imminent brot de vida d’una naturalesa morta 
s’assenten les adherències del temps des d’on germinen les poètiques de 
l’empelt. (Des) codificar-les i interpretar-les és el nostre propòsit”, assegura 
la comissària de l’exposició.

Ho organitza: Institut Municipal de Cultura d’Olot

Fins al 16 d’agost

Sala Oberta del Museu de la Garrotxa

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Olot fotografia
Mostra confinada 2020
Tot i que l’Olot Fotografia s’ha ajornat per al 2021, aquest any l’organització 
n’oferirà un tastet amb l’exposició d’obres d’una vintena de fotògrafs, la 
majoria catalans.

Cada autor presentarà un projecte fotogràfic personal, de manera que s’hi 
podrà veure una gran varietat de tècniques i temàtiques. 

A més de les exposicions, s’ha programat una sessió de retrat al col·lodió. 
Tothom qui ho vulgui es podrà fer un retrat tal com els d’abans del segle XIX. 

Observacions: Les sessions de retrat es faran al Claustre del Carme  de 10 h a 13 i de 14 i 17 h
Ho organitza: Olot fotografia / 609 728 418

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries

Del 31 de juliol al 29 d’agost

Horari d’obertura dels Museus

A l’Hospici (pati, Sala Oberta 2 i Sala 15), 
a Can Trincheria i al claustre del Carme

Activitat gratuïta / 5 €  (retrat al col·lodió humit) 



Montseny
Visions fotogràfiques
Es tracta d’una mostra fotogràfica col·lectiva produïda pel Museu Etnològic 
del Montseny i comissariada per Cesc Noguera. Presenta una mirada 
conjunta a l’obra de l’Associació Fotogràfica d’Arbúcies, que, des de fa 
anys, desenvolupa gran part de la seva tasca al Montseny. La mostra està 
formada per una selecció de vint-i-quatre fotografies que projecten una 
suma de percepcions sobre els valors naturals del Montseny. 

Ho organitza: Cafè Art Fontanella XII

De l’1  al 30 de juliol

Cafè Art Fontanella XII

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Encanteris
Fotografies
de Josep Guiolà
Una impressió de llum és essencialment un procés fotogràfic  sense 
càmera i on intervé la llum del sol. Per crear les imatges que formen part 
de la mostra s’ha utilitzat paper per fer manualitats i de regal, aplicant-hi 
preferentment emulsió a la cianotipia (procés fotogràfic antic).

Ho organitza: Cafè Art Fontanella XII

De l’1 al 31 d’agost

Cafè Art Fontanella XII

Activitat gratuïta 

Mesures Covid-19: Se seguiran les recomanacions i obligatorietats actualitzades 
per les autoritats sanitàries



Salta estiu!
Kangoo Bootcamp
Activitat a l’aire lliure per gaudir de la natura fent esport. S’utilitzen unes 
botes especials de Kangoo Jumps que disminueixen en un 80% l’impacte 
en les articulacions a l’hora de córrer. Es fan diferents recorreguts a l’entorn 
del Parc Natural de la Garrotxa, corrent amb les botes i fent diferents 
exercicis durant la ruta per millorar i mantenir la condició física. L’activitat 
es fa en grup.

Observacions: Dur mitjons llargs, roba còmoda i lleugera. Activitat per a adults, adoles-
cents i nens a partir de 8 anys
En cas de pluja: Sessió alternativa amb les botes Kangoo Jumps al mateix gimnàs
Més informació i reserves: anytotfitness@gmail.com / 646 334 704
Ho organitza: Gimnàs ANITOTFITNESS (instructora oficial de Kangoo Jumps Ana Burgos)

Mesures Covid-19: Caldrà utilitzar mascareta i portar tovallola. Hi haurà disposició 
de gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans

De l’1 de juliol al 21 d’agost

Dilluns, dimecres i divendres de 16 h a 20 h
Dimarts i dijous de 9 h a 11 h 

Gimnàs ANITOTFITNESS

12 € (1 sessió) /  35 € (4 sessions)  / 50 € (8 sessions)
Reserves especials per a grups



Descobrim la fageda 
d’en Jordà en carruatge
Passeig en carruatge, tirat per cavalls perxerons, pel bosc màgic de la 
fageda d’en Jordà. Una hora de ruta amb una petita caminada per l’interior 
del bosc.

En cas de pluja: Si plou molt, s’anul·la
Més informació i reserves: reserves@activitatsgarrotxa.com
Ho organitza: Activitats Garrotxa 

Mesures Covid-19: Cal reserva prèvia. Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

11 h, 12 h, 13 h i  de 15 h, 16 h i 18 h

Àrea de Can Serra (km. 4 de la carretera de Santa Pau)

10 € (adults) / 7 € (nens de 6 a 12 anys) / 5 € (nens d’ 1 a 5 anys)

60 minuts



En poni pels volcans
Passejada per l’entorn del volcà del Croscat i del Martinyà en poni.

Observacions: No cal reserva prèvia 
En cas de pluja: S’anul·la l’excursió
Més informació: reserves@activitatsgarrotxa.com
Ho organitza: Activitats Garrotxa

Mesures Covid-19: Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

D’11 h a 14 h i de 15 h a 18 h

Lava Parc

13 €

30 minuts



En tren per
la zona volcànica
de la Garrotxa
Passejada, d’una hora aproximadament, per la zona volcànica de la Garrotxa, 
amb explicació per megafonia durant el trajecte. Es fa una parada al peu del 
volcà del Croscat, on el guia farà una breu explicació d’aquest entorn.

Observacions: No cal reserva prèvia 
En cas de pluja: Es fa igualment
Més informació: reserves@activitatsgarrotxa.com / 972 68 03 58
Ho organitza: Activitats Garrotxa

Mesures Covid-19: Obligatori l’ús de mascareta

Juliol i agost

11 h, 12 h, 13 h i  de 15 h, 16 h i 18 h

Lava Parc

10 € (adults) / 7 € (nens de 6 a 12 anys) / 5 € (nens d’ 1 a 5 anys)

60 minuts



L’organització no es fa responsable de possibles canvis en les activitats que figuren en aquest programa.
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