
FENT 
I DESFENT,
APRÈN
L'APRENENT.
Tallers creatius de diferents disciplines artesanes en diferents espais del 

Nucli Antic d'Olot, adreçats a totes les persones que tinguin ganes de 
conèixer els oficis artesans i tenir un primer contacte pràctic. 

La proposta se centra en 4 tallers que s'oferiran el setembre, l’octubre, el 
novembre i el desembre.  Inscripcions obertes a partir del 12 de setembre 

a les 10 h a la web de la Iera: www.laiera.cat. Places limitades. La  
inscripció serà gratuïta. El cost d’aquests tallers estan Subvencionats pel 

PIAM del Nucli Antic d'Olot. Organitzats per l'Associació d'Artesans de la 
Garrotxa, la Iera i l'Àrea de Comerç de l'Ajuntament d'Olot, Dinàmig. 

Demanem que els participants que s’apuntin ho facin de forma 
responsable i es comprometin a assistir. 

 No t'ho perdis!

Si valores l’Artesania i els creadors de proximitat, descobreix els que 
treballen a la ciutat d’Olot visitant la web: www.eltallerdelssastres.cat. 

Organitza: 

Patrocina:

SETEMBRE - DESEMBRE 2022



17
Desembre

Dissabte

05
Novembre

Dissabte

TALLER DE TINTS NATURALS
Farem una petita introducció als tints naturals i  en el 
taller elaborarem un xal estampat amb plantes, fulles i 
restes de menjar .Cadascú s´endurà la seva pròpia 
creació per poder-la disfrutar.
 
HORARI: 10-13h (3h)
UBICACIÓ: AOAPIX i Plaça Campdenmàs (C/ Bonaire, 20)
EDAT RECOMENADA:  A partir de 10 anys
AFORAMENT: 8 persones
TALLERISTA: Begonya Morando
PREU: Gratuït 

TALLER DE RECICLATGE 
DE ROBA
A partir d'una peça de roba que no ens posem, en farem 
una bossa. Aprendreu a fer el disseny, el patró, a tallar i 
confeccionar-la.

HORARI:10-13h (3h)
UBICACIÓ: AOAPIX i Plaça Campdenmàs (C/ Bonaire, 20)  
EDAT RECOMANADA: A partir de 10 anys
*(menors d'edat han d’anar acompanyats)
AFORAMENT: 10 persones
TALLERISTA: Judit Subirana
PREU: Gratuït 

TALLER DE STORYTELLING

Vols descobrir l’storyteller que hi ha en tu, mitjançant la 
tècnica del collage?
En aquest taller farem una introducció a l'storytelling per 
conèixer en què consisteix aquest art. Coneixeràs algunes 
tècniques de collage i, fent servir un retrat personal*, 
crearas una obra original que parli de tu: qui ets, quins són 
els teus gustos, què et fa feliç.
 
*Pots portar una foto teva impresa el dia del taller (recomanable), o si ho 
prefereixes ens en encarreguem nosaltres el mateix dia.

HORARI:  10-13h  (3h)
UBICACIÓ: La Ca-Nyera (Carrer de l’Aigua, 5)
EDAT RECOMENADA: A partir de 16 anys. 
AFORAMENT: 8 persones
TALLERISTA: Zury Viera
PREU: Gratuït

TALLER DE COSTURA A MÀ 
Tens fred?
Vine a cosir-te una BufandaEncaputxada infinita. Triarem 
els patrons, tallarem els teixits i els combinarem perquè 
sigui reversible, finalment la cosirem a mà i aprendrem 
les tècniques de confecció manual. En acabar el taller 
tindràs una BufandaEncaputxada i menys fred…

HORARI: 9-12/13h (3-4h)
UBICACIÓ: La Ca-Nyera (Carrer de l’Aigua, 5)
EDAT RECOMENADA A partir de 7 anys
AFORAMENT: 10 persones
TALLERISTA: Sara Cuadrillero
PREU: Gratuït 

24
Setembre

Dissabte

22
Octubre

Dissabte


