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UN NADAL PLE D’ACTIVITATS PER FER EN FAMÍILA 
 

 

 

 
Joc de pistes als Museus d’Olot, tallers de postals de Nadal i d’ornaments per 
aquestes festes, espectacle de circ i la ruta d’exposicions són algunes de les 
propostes per fer aquests dies amb els més petits de la casa. 
 
 

 

 
JOC DE PISTES AL MUSEU 
Del 6 de desembre al 7 de gener, Museus d’Olot 
Al Museu de la Garrotxa, al Museu dels Volcans i al Museu dels Sants tindreu el 
repte de descobrir les pistes que un nou visitant (un extraterrestre) ha deixat. A 
través de les diferents pistes podreu descobrir el contingut dels Museus. 
 

TALLER DE POSTALS DE NADAL 
Sala Oberta 2 
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. 
 
 

ESPECTACLE DE CIRC PLUS HAUT! 
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. 
 

FES ELS TEUS ORNAMENTS DE NADAL 
Dissabte 21 de desembre, de 10 a 14 h, Museu dels Sants 
Taller d’ornaments per penjar a l’arbre de Nadal o personalitzar els regals amb  
ceràmica freda, a càrrec de Picaflor Creativa. 
Edat: a partir de 7 anys. Cal que vinguin acompanyats d’un adult. 
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Activitat gratuïta. Places limitades. Reserves al 972 26 67 91 o a 
museusants@olot.cat 
 

RUTA D’EXPOSICIONS 
Del 5 de desembre al 6 de gener 
Fins al 6 de gener, s’han preparat vuit exposicions gratuïtes, repartides pel centre 
de la ciutat. Són propostes variades de temàtiques diverses (relacionades amb el 
Nadal, artístiques o de fotografia). La proposta es planteja en forma de ruta 
perquè els ciutadans puguin visitar-les tot fent un recorregut en un o en diversos 
dies. 
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