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Les Seus
Inauguració
3 de desembre de 2022,
a les 18 h, a Can Trincheria

1. Edifici Hospici
2. Claustre del Carme

3. Museu dels Sants
4. Can Trincheria
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Pessebre de la ciutat d’Olot, 
obra de David López
Pati de l’Hospici

Abies nordmanniana, tota una icona de 
Nadal. Aquest és el nom en llatí del típic 
arbre de Nadal, també anomenat arbre 
de Normandia.

Tot i que l’arbre de Nadal té un origen 
pagà, s’ha anat fent un lloc dins la 
tradició cristiana, i a moltes llars ha 
arribat a tenir més protagonisme que
el pessebre mateix.

Amb aquest muntatge es vol reivindicar 
la centralitat del pessebre durant les 
festes de Nadal. Al pessebre de l’Hospici 
els arbres no tenen llums, conviuen amb 
les figures, les emmarquen i els retornen 
tot  el protagonisme que el pessebre ha 
tingut a la nostra terra.

Mostra de pessebres
Claustre de l’Hospici

Selecció de diorames d’artistes locals feta 
per l’Agrupació de Pessebristes d’Olot
i la Garrotxa. Aquest any s’ha convidat 
com a pessebrista a Salvi Gratacós i 
Llinàs, com a escultor a Pere Romagós
i Planas i com a entitat a la “Asociación 
de belenistas de Guadalajara”.

Dilluns de 9 a 15 h
De dimarts a divendres, de 10 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Horaris especials: 
5 de desembre d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
24 i 31 de desembre d’11 a 14 h
25, 26 de desembre,
1 i 6 de gener de 18 a 20 h

1. EDIFICI HOSPICI
Carrer de l’Hospici, 8

Autor: Escola d’Art d’Olot, alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Decoració

i del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Escultura Aplicada a l’Espectacle.

“A taula!”

“A taula!” fa al·lusió als àpats familiars que es duen a terme per aquestes dates, una 
referència simbòlica a cada un dels membres que seuen a taula, a la calidesa de les 
llars i la màgia d’aquestes dates.

2. CLAUSTRE
DEL CARME
Carrer d’Antoni Soler, 3

Cada dia de 17.30 a 20.30 h
24 i 31 de desembre, tancat



No la caguis. Amagats pel Museu

Vine al Museu a buscar caganers: n’hi ha 100 d’amagats! Participa-hi, troba’ls i entra 
en el sorteig d’una col·lecció de 10 caganers de l’empresa caganer.com

3. MUSEU DELS SANTS
Carrer de Joaquim Vayreda, 9

Planta baixa
“Homenatge”
Un pessebre tradicional de sobretaula 
ideat per Teresa Muela, amb molsa, suro 
i els elements més característics dels 
pessebres familiars, amb un especial 
homenatge a Josep Traité.

Primera planta
”Viure a l’aire”
Pessebre contemporani de les artistes 
Ester Font i Laura Baldrich, en el qual les 
figures resten suspeses en l’espai amb
el cor dividit entre el cel i la terra.

Espai Ramon Amadeu (1745-1821)
Escultor i figuraire referent a Catalunya.

4. CAN
TRINCHERIA
Carrer de Sant Esteve, 29

Mostra de figures de caganers
col·lecció Jordi Llorach i Cendra

Una de les col·leccions més importants
de Catalunya.

Entrada

El pessebre monumental
de Can Trincheria

Una peça d’art popular, un espectacle 
visual que interpreta el Nadal i recrea
tot un univers.

Primer pis
De dimarts a divendres,
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges, festius d’11 a 14 h

Horaris especials: 
5, 24 i 31 de desembre d’11 a 14 h
25, 26 de desembre, 
1 i 6 de gener de 18 a 20 h

De dimarts a divendres,
de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Dilluns, tancat

Horaris especials
5, 24 i 31 de desembre d’11 a 14 h
25, 26 de desembre,
1 i 6 de gener de 18 a 20 h

Segona planta
Figures de pessebre
de la col·lecció Renart
Conjunt de figures de pessebre 
històriques de diferents procedències.



Altres pessebres
i treballs nadalencs

Biblioteca Marià Vayreda
(finestrals del carrer de Sant Esteve)

“Temps d’hivern”, treballs nadalencs de les alumnes de l’aula de ceràmica
de l’Escola Municipal d’Expressió.

Galeria L’Àmbit Espai d’Art
Passeig d’en Blay, 53 (Firal)

“Deu pobles de la Garrotxa”, pessebres de l’artista Miquel Duran.
Del 16 de desembre al 14 de gener.

Capella de Sant Ferriol
Carrer de Sant Ferriol, 47

“Nadal a la Fageda” un pessebre fet per Lluís Badosa i Enric Badosa.
Ho organitza: Associació de Veïns de Sant Ferriol.

Santuari de la Mare de Déu del Tura
Carrer Baix del Tura, 17

Pessebre tradicional amb figures de la col·lecció Renart.

Ermita de Sant Francesc
Volcà del Montsacopa

Pessebre fet per INTEGRA, Associació per a la Integració de Col·lectius en Risc.
Ho organitza: Associació Cultural d’Amics de Sant Esteve i Santuari del Tura.



www.olotcultura.cat

@OlotCultura #OlotCultura

Ho organitzen:

Amb el suport de:


