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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 29 DE NOVEMBRE AL 8 DE 

DESEMBRE 
 

 
 
 

Taller de Nadal per a tota la família dissabte al Museu dels Sants 
 
Aquest cap de setmana comença El Mini i acabarà amb un concert de 
Clara Poch i Marçal Calvet a la sala El Torín. 

 
   

 

 

LLETRES – HORA DEL CONTE 
CONTES DE LA XARRANCA 
A CÀRREC DE LOLA ARQUÉ 
Dilluns 29 de novembre, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Tens tres segons, tres anys, tres segles? Salta Xarranca, fas un bot i 
segueixes el roc, fas un bot a peu coix, fins a arribar al cel dels contes joc. 
Cursa de caragols, hem d’esperar que sigui moll. Mentrestant, on s’ha 
amagat el peix irisat? Amb un escac i mat no hi ha res a fer, el joc de 
l’escaquer s’ha acabat. 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 

ALTRES 
TALLER DE NADAL: ORNAMENTS AMB PAPER DECORAT 
A CÀRREC DE MERCÈ BENAVENT – LA PICAFLOR CREATIVA 
Dissabte 4 de desembre, 10 i 12 h, Museu dels Sants 
Amb retalls de paper decorat i filferro és possible crear ornaments de 
Nadal i garlandes d’una manera original i personalitzada. El paper 
d’empaperar és ideal perquè és resistent i molt decoratiu, però es pot 
substituir per altres papers més prims enganxats a una cartolina. Seran 
benvingudes restes de vetes, de llanes i de qualsevol decoració que es 
tingui a casa per personalitzar encara més els ornaments.  
Es recomana portar una capsa de sabates o similar per endur-se els 
objectes ben protegits.  
Edat recomanada: a partir de 6 anys. Els nens han d’anar acompanyats 
d’un adult. 
Activitat gratuïta. Inscripcions a museusants@olot.cat o al 972 26 67 91. 
 
 

MÚSICA – EL MINI 
CLARA POCH I MARÇAL CALVET 

mailto:museusants@olot.cat
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FORTUNA 
Dimecres 8 de desembre, 18.30 h, Sala El Torín 
Clara Poch i Marçal Calvet fan el gir artístic més contundent de la seva 
carrera i surten de la seva zona de confort professional (Mumusic Circus) 
per deslligar-se de la seva pròpia etiqueta dins del sector escènic, 
explorant així un nou format d’expressió que transforma el filó de la seva 
trajectòria artística. Ara ens presenten Fortuna, un concert performatiu que 
es construeix a través d’un llenguatge multidisciplinar on música i gest es 
confonen i on manifesten una manera d’encarar el procés de 
transformació social en què vivim actualment. 
Preu: 6 euros i 8 euros a taquilla el dia del concert. 
 
 
 


