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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 9 AL 13 DE DESEMBRE 

 

 
 
 

Dijous, Ada Vilaró protagonitza un LAP que reflexiona sobre la pèrdua 
d’un pit. 
 
Dissabte, activitats per a tota la família amb tallers a la sala d’actes de 
l’Hospici i l’Hora del Conte de la Guilla. 

 
   

 

 
TEATRE - LAP 
360 GRAMS 
ADA VILARÓ 
Dijous 10 de desembre, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Amb només un pit el cos no deixa de ser bell. Quan la vida et parteix en 
dos es desplega davant teu l’oportunitat de travessar el dolor i 
redescobrir el misteri de la bellesa. Una bellesa política que combat la 
superficialitat i desafia els estereotips. 
Una bellesa que és el que és, amb la seva diferència. Una veritat que 
abraça i estima la vida. La teva mirada compta, és important, suma. 
I, com diu John Berger, “no estic despullada tal com soc, sinó que estic 
despullada tal com tu em veus”. 
360 grams és un projecte que neix d’una experiència personal d’Ada 
Vilaró molt íntima i fràgil i que, per primera vegada, s’atreveix a compartir. 
Preu: 10 euros  
 
 
ALTRES 
TALLER DE NADAL: ORNAMENTS AMB PAPER DECORAT 
A CÀRREC DE MERCÈ BENAVENT – LA PICAFLOR CREATIVA 
Dissabte 12 de desembre, 10 i 12 h, Sala d’actes del Museu de la Garrotxa 
Amb materials tan comuns com retalls de paper decorat i filferro és 
possible crear ornaments per penjar a l’arbre de Nadal i fer garlandes 
d’una manera original i personalitzada. El paper d’empaperar parets és 
ideal perquè és resistent i decoratiu, però pot ser substituït per altres 
papers més prims que tinguem a casa i usar-los enganxats en una 
cartolina. 
Mercè Benavent, de la Picaflor Creativa, conduirà aquest taller. 
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Es faran dues sessions d’aquest taller. Els nens han d’anar acompanyats 
d’un adult. 
Edat recomanada: a partir de 7 anys. 
Activitat gratuïta. Per assistir-hi, cal reservar lloc al 972 26 67 91 o a 
museusants@olot.cat. 
 
 
LLETRES 
EL BRUIXOT DE XOCOLATA. TALLER AMB NARRACIÓ 
A CÀRREC D’ELISABET ULIBARRI 
Dissabte 12 de desembre, 17 h, Sala d’actes de l’Hospici 
“El bruixot de la xocolata està convençut que només ell és capaç de fer la 
xocolata perfecta… Una aventura on aprendre que res ni ningú és 
perfecte i que la perfecció no existeix. A partir d’un conte inclusiu on l’eix 
és la xocolata acabarem il·lustrant el que hem sentit amb xocolata de 
colors.” 
Els nens i nenes no poden venir sols. Els adults acompanyants no han 
d’agafar entrada. Un adult pot acompanyar diversos infants. 
Edat recomanada: a partir de 4 anys. 
Preu: 3 euros. Per assistir-hi, cal reservar lloc al 972 26 11 48 o agafar una 
entrada a www.olotcultura.cat. 
 
 
LLETRES 
QUÈ HAS PERDUT, GUILLA? 
A CÀRREC DE MERI YANES 
Dissabte 12 de desembre, 12 i 17 h, Teatre Principal d’Olot 
L’actriu Meri Yanes explicarà el conte de La Guilla, escrit per Àgata 
Losantos i il·lustrat per Georgina Artigas. La Guilla és simpàtica però molt 
despistada i ha perdut alguna cosa. Mentre la busca, va coneixent 
diferents espais i activitat culturals d’Olot. Vols saber què és el que ha 
perdut? 
Tots els infants que hi assisteixin rebran un exemplar gratuït del conte a 
més d’un altre obsequi. 
Activitat gratuïta. Per assistir-hi, cal agafar una entrada a 
www.olotcultura.cat. 
ENTRADES EXHAURIDES 
 


