SEUS
1.- EDIFICI DE L’HOSPICI

3.- CAN TRINCHERIA

Carrer de l’Hospici, 8

Carrer de Sant Esteve, 29

Pati de l’Hospici
EL PESSEBRE DE LA CIUTAT
La ciutat d’Olot conserva un pessebre amb figures
tradicionals produïdes al taller El Arte Cristiano, el
primer taller d’imatgeria religiosa de la ciutat. L’artista
olotí David López les ha utilitzat per crear un muntatge
al centre del pati amb el naixement, els pastors i altres
figures.

Entrada
LA DONA. FIGURES DEL PESSEBRE POPULAR EN DESÚS
Si hi ha uns personatges del pessebre tradicional
realment en perill d’extinció, aquests són els femenins:
la dona del pollastre, la captaire, la vella Caterina,
la dona del pandero, etc. La seva presència és cada
vegada més minsa i sols romanen en el record dels
més grans. En aquesta exposició les volem recuperar i
posar en valor.

Sala Oberta 2
DIORAMES D’OLOT I LA GARROTXA
Mostra de prop de 20 diorames de la tradició
pessebrística d’Olot i la Garrotxa. En destaquen els
pessebres de la família Molina - Grabulosa i el taller
d’estatuària de la família Casanelles, un muntatge
de grans dimensions en homenatge a Bartomeu Mas
Collellmir i els diorames del concurs de pessebres
artístics de l’Escola d’Arts i Oficis del Pessebrisme
d’Olot.

2.- MUSEU DELS SANTS D’OLOT
Carrer de Joaquim Vayreda, 9

Segona planta
ÉS NAT EN UNA ESTABLIA?
Quan arriba el Nadal tots cantem nadales en les
quals es dóna per cert que Jesús neix a Betlem, a
una establia. Però... n’estem segurs? Què hi ha de cert
en la tradició? Neix a Betlem o a Natzaret? En una cova
o en una establia? Hi eren el bou i la mula?
Ho descobrim.

Primer pis
PESSEBRE DE SALÓ DE LA CASA
Singular pessebre construït en una de les habitacions
de Can Trincheria, que ocupa dos panys de paret amb
representacions tradicionals de Nadal.

4.- BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
Finestrals del carrer de Sant Esteve

ELS PASTORETS
Els alumnes de ceràmica de l’Escola Municipal
d’Expressió omplen els finestrals de la Biblioteca
amb els pastors del pessebre i el seu recorregut
cap a Betlem.

5.- CLAUSTRE DEL CARME
Carrer d’Antoni Soler, 3

BONS AUGURIS
Els alumnes del curs d’especialització d’Arquitectura
Efímera de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot
ens proposen un espai de reflexió interior i personal a
través de la transformació del claustre del Carme. La
llum i la percepció ens acompanyen en un viatge ple
d’esperança i bons auguris.

ACTIVITATS DE LA MOSTRA
Activitats gratuïtes al Museu dels Sants

FEM DECORACIONS DOLCES PER A L’ARBRE DE NADAL
Taller infantil de decoració de galetes per penjar a l’arbre
de Nadal
A càrrec de Mireia Ramon - Olor de Canyella d’Olot
Diumenge 4 de desembre, a les 11 h
Edat recomanada: a partir de 5 anys
(Places limitades. Cal inscripció prèvia al 972 266 791)
APERITIUS FÀCILS DE FER I PER QUEDAR BÉ
Taller de cuina per fer aperitius durant les festes de Nadal
A càrrec de David Colom del restaurant L’Hostalet d’Hostalets
d’en Bas, del col·lectiu Cuina Volcànica
Diumenge 4 de desembre, a les 18.30 h
(Places limitades)
POSTALS DE NADAL
Taller de postals de Nadal amb collage
A càrrec de la companyia La Sal
Dissabte 10 de desembre, d’11 a 12 h i de 12 a 13 h
Taller per a nens i nenes a partir de 7 anys
(Places limitades. Cal inscripció prèvia al 972 266 791)
ÉS NAT EN UNA ESTABLIA?
Xerrada de Javi Palomo a l’entorn de l’origen i els textos
referents al naixement de Jesús
Dissabte 17 de desembre, a les 18 h
FES EL TEU FANALET
Taller de fanalets de Reis
A càrrec de la companyia La Sal
Dimecres 3 de gener, d’11 a 12 h i de 12 a 13 h
Taller per a nens i nenes a partir de 7 anys
(Places limitades. Cal inscripció prèvia al 972 266 791)

ALTRES ESPAIS PESSEBRÍSTICS
PESSEBRE DE XOCOLATA
Pessebre del pastisser olotí Jordi Ferrer fet amb més de 25
quilos de xocolata. A Ferrer Xocolata, plaça Móra, 5
PER UN CAMÍ DE PESSEBRES
Un recorregut per les esglésies i santuaris de la comarca que
acullen diferents mostres pessebrístiques.
Organitzat per l’Agrupació de pessebristes d’Olot i la Garrotxa
Més informació: www.pessebristes-garrotxa.cat
PESSEBRE VIVENT DE JOANETES
El poble de Joanetes es transforma en una màgica icona
pessebrística. Dia 25 de desembre, a les 19 h, i dies 26 de
desembre i 1 de gener, a les 18.30 h
PESSEBRE VIVENT DE SANTA PAU
El poble de Santa Pau celebra un any més el Pessebre Vivent a
les seves places i carrers. Dies 8 i 9 de desembre, a les 19 h

ACTIVITATS DE NADAL A OLOT
Del 8 a l’11 de desembre – Fira del Pessebre
Del 8 a l’11 de desembre - VEUS, festival de grups vocals de
Catalunya al centre de la ciutat
12 de desembre – Hora del conte: La galeta de Nadal a la
Biblioteca Marià Vayreda - 18 h
14 de desembre – Xerrada concert de cançons de Nadal a
la sala d’actes de l’IMPO - 17.30 h
Del 16 de desembre al 8 de gener – Pista de gel a la plaça
Major
17 de desembre – Caga Tió Solidari i concert a l’Orfeó
Popular Olotí - 22 h
18 de desembre – Gran Cagada del Tió
19 de desembre – Hora del conte: Na-na-na Nadal a la
Biblioteca Marià Vayreda - 18 h
22 de desembre – Concert de Nadal de l’Escola
Municipal de Música d’Olot a l’església de Sant Esteve 19 h
25 de desembre – Vetllada nadalenca a l’Orfeó Popular
Olotí - 22 h
25 i 26 de desembre i 2 i 3 de gener – Els Pastorets d’Olot
a l’Orfeó Popular Olotí - 19 h
Del 26 al 31 de desembre – Parc lúdic dels clics sobre el
pessebre, a la sala El Torín
30 de desembre – Concert de Nadal de la Garrotxa al
Teatre Principal d’Olot - 20 h
Del 2 al 4 de gener – Campament reial a la plaça Clarà de 18 a 21 h
5 de gener – Cavalcada REIAL - 18.30 h
8 de gener – Marxa nadalenca

Visites guiades A LA MOSTRA
Visites guiades per a grups amb reserva prèvia
al telèfon 972 266 762
Preu de la visita: 60 €/grup

1. EDIFICI DE L’HOSPICI

4. BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA

2. MUSEU DELS SANTS D’OLOT

5. CLAUSTRE DEL CARME

3. CAN TRINCHERIA

HORARIS
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Caps de setmana i dies 6 i 8 de desembre, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, de 18 a 20 h

www.olotcultura.cat

OLOT

(centre ciutat)

INAUGURACIÓ 3 de desembre de 2016, a les 12 h, a Can Trincheria

SEUS

Ho organitzen:

Amb el suport de:

Hi col·laboren:

