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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 9 AL 15 DE DESEMBRE 

 

 
 
 

Presentació de l’últim volum de les obres completes de Josep Berga i 
Boix, divendres al Museu dels Sants.  

 
Espectacle de circ, dissabte, al Teatre Principal d’Olot amb la companyia 
francesa Barolosolo. 
 
Tallers de postals de Nadal dissabte al Museu dels Sants i activitat 
participativa al Museu de la Garrotxa. 

   
 

 
LLETRES 
CLUB DE LECTURA INFANTIL 
A CÀRREC DE LAURA QUICIOS BARRANCOS 
Divendres 10 de desembre, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Activitat gratuïta. 
 
 
LLETRES 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL NOSTRE PESSEBRE 
DE FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA 
Dijous 12 de desembre, 19 h, Museu dels Sants 
Presentació del llibre editat per l’Editorial Oliveras. En l’acte de presentació 
hi intervindran l’autor de l’obra, Fra Valentí Serra de Manresa, i Miquel 
Oliveras que n’ha escrit el pròleg. 
Activitat gratuïta. 
 

 
LLETRES 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL CASAL DEL ROURE 
DE JOSEP BERGA I BOIX 
Divendres 13 de desembre, 19 h, Museu dels Sants 
La professora de literatura catalana de la Universitat de Girona Margarida 
Casacuberta ha treballat en la curació d’El casal del roure, la novel·la 
escrita entre el 1895 i el 1897 per Josep Berga i Boix i que no s’havia 
publicat mai abans. Aquest és el quart volum de les Obres Completes de 
Berga i Boix, que se suma a El perfil pedagògic de Josep Berga i Boix, La 
mort dels polítics i Novel·les curtes. 
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L’acte consistirà en una conversa a tres bandes entre Margarida 
Casacuberta, Joan Sala i Jordi Canal. 
Activitat gratuïta. 
 

 
ALTRES 
TALLER DE POSTALS DE NADAL 
A CÀRREC DE NÚRIA BARTRINA 
Dissabte 14 de desembre, d’11 a 12 h i de 12 a 13 h, Museu dels Sants 
Núria Bartrina oferirà dues sessions d’aquest taller familiar per fer postals 
de Nadal amb la tècnica del daurat i la del gravat al linòleum. 
L’activitat està pensada per fer-se en família, amb nens a partir de 5 anys 
acompanyats d’un adult. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions a museusants@olot.cat i 
al 972 26 67 91. 
 
 
ALTRES 
TEXTURA, VOLUM,...TOCA I CONEIX LES OBRES! 
Dissabte 14 de desembre, 18 h, Museu de la Garrotxa 
Descobreix les armes que es guarden als magatzems dels Museus d’Olot. 
Xavier Soler, expert en la matèria, posarà en context armes dels 
trabucaires, de la guerra del francès i de les guerres carlines, entre d’altres. 
Els participants, a més, podran tocar les peces i observar-les de ben a 
prop. 
Activitat gratuïta.  
 
 
CIRC 
PLUS HAUT! 
BAROLOSOLO 
Dissabte 14 de desembre, 17.30 i 20.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Un espectacle per a tota la família amb curiosos personatges que seran 
molt a prop del públic. Una proposta intimista, plena d’humor i equilibris, 
que juga amb l’alçada i el risc que comporta treballar-hi. 
Inspirat en el circ poètic i màgic que Alexandre Calder va construir als 
anys trenta del segle XX, a Plus Haut! els animals no estan tancats en cap 
gàbia, sinó que són de paper maixé i interpreten el seu rol a la perfecció. 
La companyia francesa Barolosolo ja va venir un estiu, a la plaça de Braus 
al Circ a la Plaça. 
Preu: 12 euros. Per als menors de 14 anys, 6 euros. 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/barolosolo14122019 
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