
ACTIVITATS
CAMBRA DE MERAVELLES

Bushi. L’enigma del samurai
T’atreveixes a passar una nit al Museu? 
Joc de rol per a joves a partir de 16 anys
- Dissabte 13 de juny, a les 22 h  
Museu de la Garrotxa 
Places limitades, cal inscripció prèvia:
972 27 11 66 / museugarrotxa@olot.cat 

Connecta’t a la col·lecció!  
Activitat per a tots els públics per conèixer la col·lecció dels Museus 
d’Olot i compartir-la a les xarxes socials. 
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa 

Minimeravelles. Descobreix els tresors del Museu! 
Activitat per a nens i nenes de 2 a 6 anys 
- Del 18 d’abril al 7 de juny a la Sala Oberta 2 del Museu de la 
Garrotxa
- Del 13 de juny al 23 d’agost al Pati de l’Hospici

El robatori del tresor
Vine a fer de detectiu al Museu i descobreix qui és el lladre.
- Del 29 de juny al 17 de juliol al Museu de la Garrotxa, de 9 a 13 h
Edats de 7 a 10 anys. Places limitades
Inscripció: Activitats culturals de l’ESTIU RIU 2015

ACTIVITATS
CADÀVER EXQUISIT. EL COS TRUNCAT

Cicle de cinema
Centre Els Catòlics d’Olot, a les 19 h 
(c/ Clivillers, 7, 1r) 

- Dissabte 30 de maig 
Frankenstein de J. Searle Dawley (1910)
Frankenstein de James Wale (1931) 
Introducció i debat amb Roger Ferrer, doctorant de la UdG

- Dissabte 6 de juny 
La piel que habito de Pedro Almodóvar (2011) 
Introducció i debat amb Javi Palomo, comissari del projecte 
“El tresor més ben guardat” 

- Dissabte 20 de juny 
Freaks de Tod Browning (1932) 
Introducció amb Pol Vila (fotògraf) i debat amb Pol Vila i Javi 
Palomo, comissari del projecte “El tresor més ben guardat”

ALTRES ACTIVITATS

Visites guiades a les exposicions
a càrrec del seu comissari, Javi Palomo 
- Dissabte 16 de maig, a les 11 h (inici a la Sala Oberta), amb 
motiu del Dia Internacional dels Museus. 
Activitat amb interpretació al llenguatge de signes

- Dissabte 4 de juliol, a les 11 h 
(inici a la Sala Oberta) 

#Insta3or 
- Del 18 d’abril al 10 de maig
Concurs d’Instagram a les dues exposicions. 
Bases del concurs: www.olotcultura.cat 

Visites guiades i activitats escolars Més informació:
972 26 67 62 / serveis.pedagogics@olot.cat

“Museus ahir, museus avui”. Jornada tècnica 
per a professionals 
- 11 de juny 
Museu de la Garrotxa
Més informació: www.olotcultura.cat

CAMBRA DE MERAVELLES
Del 18 d’abril al 23 d’agost de 2015
Exposició a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Entrada gratuïta

Més de 300 objectes exposats. 
Una col·lecció que us pertany, amb més de 8.000 objectes: 
pintures, marbres, fòssils, monedes, escultures, cartells, 
fotografies, robes, retrats, dibuixos, mobles, animals, armadures, 
ceràmiques, minerals...
Un retorn als orígens de les col·leccions per conèixer 
els museus com són avui.

Inauguració
Dissabte 18 d’abril, a les 11 h

Horari Sala Oberta
Feiners de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Dilluns tancat

#TresorCambra

CADÀVER EXQUISIT. EL COS TRUNCAT
Del 18 d’abril al 23 d’agost de 2015
Exposició al Museu dels Sants
Entrada gratuïta

I si demà cremem La Càrrega de Ramon Casas? I si destrossem 
el bust del Gegant de Miquel Blay? Com construïm el nostre 
patrimoni? Com el destruïm? Sabem què tenim? Ho sabem 
valorar? Ho protegim prou? 
Una exposició amb peces que no s’han vist mai a Olot, algunes 
mai exposades abans al públic. 

Inauguració
Dissabte 18 d’abril, a les 12 h

Horari Museu dels Sants
Feiners 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

#TresorCadàver

EL TRESOR MÉS BEN GUARDAT
LA COL·LECCIÓ DELS MUSEUS D’OLOT

Del 18 d’abril al 23 d’agost de 2015
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants


