
 

www.fentours.com 
fentoursvisites @gmail.com 
623107450 
 

Quins tallers podem visitar al Carrer dels Sastres?  

 

La Iera  

Associació sense ànim de lucre integrada per persones de diferents disciplines dins el camp 

de la creació. La Iera vol ser un espai d’unió i trobada per així establir una xarxa de contactes 

i relacions.  

Al Taller dels Sastres juntament amb l’Ajuntament d’Olot, reactiven l’activitat de la zona a 

través de la recuperació i dinamització de locals buits. Com? Fomentant la instal·lació 

d’activitats de caràcter singular: tallers d’artistes, artesans i creadors. L’actuació forma part 

del Pla d’Integració d’Accions de Millora del Nucli Antic i és una prova pilot que es preveu 

que sigui ampliable.  

 

Disseny: 1de30  -  estudivisavis 
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Quins tallers podem visitar al Carrer dels Sastres? 

 

Taller 1/30  

Estudi de disseny gràfic amb taller de serigrafia on realitzen els seus productes 

d’estampació manual sobre paper, tèxtil, fusta, entre d’altres.  També ofereixen cursos 

de formació i encàrrecs de serigrafia.  

La serigrafia és una tècnica d’estampació que permet 

aconseguir colors vius de gran qualitat. Les produccions 

de Taller 1/30 són sèries limitades fetes a mà. 

Productes únics. Estampen amb tintes a l’aigua 

respectuoses amb el medi ambient.  

 

 

Visita al taller 1/30 – Coneixem la serigrafia 

En aquesta visita al taller us explicarem què és la 

serigrafia. Com funciona aquesta tècnica d’estampació 

i us mostrarem alguns resultats fets al nostre taller. 

Preu: 30 euros 

Durada: 30 minuts 

 

Visita al taller 1/30 – Visualització de l’estampat en serigrafia  

Vine a conèixer de primera mà la tècnica d’estampació en serigrafia. Parlarem dels 

utensilis i el procediment que es necessita per estampar en aquesta tècnica i  veurem 

quins resultats dóna en directe.  

Preu: 95 euros  

Durada: 30 minuts 
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Visita al taller 1/30 –  Estampa amb la tècnica de la serigrafia  

Us explicarem com funciona la tècnica mil·lenària d’estampació de la serigrafia i 

provareu d’estampar sobre paper amb les vostres mans. Una experiència divertida per 

a tenir un primer contacte amb el món de l’estampació.  

Preu: 125 euros   

Durada: 1 hora i mitja  

 

Al finalitzar la visita podeu comprar els seus productes.  
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Verd. degris  

L’Anna té un taller de restauració de moble, ceràmica, escultura,... Tapisseria 

tradicional i actual. Creació i transformació d’objectes. Dissenys originals de roba per a 

la llar. Monogràfics de tècniques artístiques. Classes de restauració i tapisseria.  

Durant la visita l’Anna ens ensenyarà com treballa al seu taller, i si és el cas, ens 

podrà fer una demostració sobre algun objecte que estigui treballant.  

 

 

Horaris d’obertura: de dilluns a 

dissabte de 10 a 13 hores i de 16 a 19 

hores. Tancat dimarts i dissabte a la 

tarda. Últim dissabte de cada mes 

tancat.  

Preu: gratuït    

Durada: 30 minuts  

 

 

 

 

Al finalitzar la visita podeu comprar els seus productes i/o fer un encàrrec.  
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Glauc  

Quatre artesanes atrevides s’han llançat en l’aventura Glauc. Una botiga d’artesania on 

hi trobareu productes diversos creats per aquestes artistes i per altres membres de La 

Iera.  

A Glauc Artesania volen donar a conèixer el treball de creadors i creadores de la 

Garrotxa. Hi trobareu l’expressió de persones que gaudeixen donant moviment als 

materials.  

A Glauc Artesania ofereixen una selecció de productes que les enamoren i donen vida 

a l’Espai Glauc del barri vell d’Olot.  

 

Durant la visita gaudireu d’una petita demostració d’ofici d’una de les artesanes de 

Glauc.  

 

Horaris d’obertura: dilluns de 10 a 13 hores. De dimecres a dissabte de 10 a 13 hores i 

de 17 a 20 hores. Dilluns tarda tancat. Dimarts tancat.  

Preu: gratuït    

Durada: 15 minuts  

 

 

Al finalitzar la visita podeu comprar els seus productes i/o fer un encàrrec.  
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Quines artesanes formen part de Glauc Artesania? 

 

Mariona Piris 

Menorquina que viu a la Garrotxa. Fa 17 anys 
que es dedica a la joieria d’autora. A cavall entre 
art i ofici, a la recerca de bellesa, crea joies 
d’arrels mediterrànies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caseta de Feltre 

Artesania amb llana d’ovella enfeltrada. 
Expressa aspectes vitals de la seva vida: la 
naturalesa, crear amb les mans i la màgia de la 
seva vida. A través del treball manual i 
artesanal, transforma amb una agulla 
d’enfeltrar, la llana de les ovelles en nous éssers 
inspirats en la màgia del bosc i la naturalesa.  
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Nusart 

Nus a nus la Txell fa joies de macramé amb 
pedres (semi) precioses. Amb molta cura 
busca l’harmonia entre la pedra, la forma i el 
color. També entrellaça llanes per crear els 
magnífics xals de Nusart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suku ceràmics  

 

Amb la màgia de les seves mans, Suku 

ceràmics crea obres d’art amb ceràmica.  

 

Al finalitzar la visita podeu comprar els seus productes i/o fer un encàrrec.  
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Can Camps, espai de creació 

Petit estudi artístic situat en una antiga fàbrica tèxtil, dedicat a l’escultura. Els dos 

artistes treballen la tècnica de modelat en fang, talla de porexpan directa, modelat 

amb resina, fabricació de motlles rígids i flexibles, reproduccions escultòriques i 

atrezzo per escenografies.  

 

Durant la visita podreu veure diferents processos de la creació d’una peça 

escultòrica.  

 

Horaris d’obertura: de dilluns a divendres a partir de les 18.30 hores. Dissabtes i 

diumenges obert tot el dia.   

Preu: gratuït    

Durada: 1 hora  

 

Al finalitzar la visita podeu comprar els seus productes i/o fer un encàrrec.  
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L’Atelier de Fabric’s soul by Bibi Gerez 

 

 

Demostració 

Demostració sobre els patrons, les teles, i les màquines.  

Preu: gratuït  

Durada: 30 minuts 

 

Fem un porta entrepans 

Durant el taller farem un porta 

entrepans perquè hi podem posar el 

nostre entrepà per anar a l’escola o 

d’excursió. El producte és sostenible.  

Preu: 12€ per persona. Inclou el 

material.  

Durada:  70 minuts 

Màxim 10 persones 

 

Fem un clauer  

Durant el taller farem un clauer per posar les claus de casa, del cotxe,... per fer el 

clauer reciclarem carrets de fil.   

Preu: 7€ per persona. Inclou el material.  

Durada:  40 minuts 

Màxim 10 persones 

 

 

Al finalitzar la visita podeu comprar els seus productes i/o fer un encàrrec.  
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Disseny: Estudi Vis a Vis i 1de30 

Fotografia: Alba Danès i Resilience.earth   

Col·laboracions: Taller dels Sastres, Som la Iera, 1de30, Estudi Vis a Vis, Glauc 
Artesania, Mariona Piris, La Caseta de Feltre, Nusart, Suku ceràmics, Verd. degris.  
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