VII Certamen

Internacional
de les Fibres Vegetals

Visitar el Mas durante estos días nos permitirá conocer como
artesanos y artesanas venidos/as de diferentes zonas geográficas trabajan fibras vegetales como el junco, la caña, el
esparto, el palmito, el carrizo, el olivo, el cáñamo, el mimbre,
la enea, el lino y la zarza, entre otros.

Visitar el Mas de Barberans durant aquests dies permetrà
conèixer com artesans i artesanes vinguts/des de diferents
zones geogràfiques treballen fibres vegetals com:
el jonc, la canya, l’espart, la pauma, el càrritx, l’olivera, el cànem,
el vímet, la bova, el lli i l’esbarzer, entre d’altres.

Demostraciones artesanales, talleres de fibras para niños y
adultos, visitas guiadas, concursos, exposiciones, actividades
musicales y gastronómicas al aire libre, son algunas de las
actividades en las que podréis participar.

Demostracions artesanals, tallers de fibres per a infants i adults,
visites guiades, concursos, exposicions, gaudir de la construcció
d'una casa de palla i fang, activitats musicals i gastronòmiques a
l’aire lliure...
són algunes de les activitats en què podreu participar.

Organitzen:

Visiting the village during these days will allow the visitor to
get to know the way the craftsmen/women work with a
range of plant fibres.

977 739 000
aj.mbarberans@altanet.org

977 053 778
info@cdrmuseudelapauma.cat
www.cdrmuseudelapauma.cat
Associació Catalana
de Cistellaires

D.L. T-942-2013

The 11th Corner of the Artisans, The Fair of Plant Fibres, is
going to take place in Mas de Barberans’ streets and squares
during the 3 and 4 of August.

Amb el suport de:

DIVENDRES, 2 d’agost

DIUMENGE, 4 d’agost

20h. Presentació de la recerca: “Història de l’espart a Artana” (Plana
Baixa), a càrrec de Josep Herrero, al Museu de la Pauma.

matí

DISSABTE, 3 d’agost
matí
11h. Obertura del 11è Racó dels Artesans i Fira monogràfica de les
Fibres Vegetals.
12h. Inauguració de la Fira a càrrec del Sr. Joan Josep Malràs i Pascual,
president del Parc Natural dels Ports.
Acompanyament de les autoritats a l’espai firal a càrrec de la Unió
Musical de Mas de Barberans.
Durant tot el matí, tallers participatius de cistelleria gratuïts, adreçats
a totes les edats:
- taller de llatar i fer cordell amb pauma; A càrrec d'Artpauma.
- taller de fer un cistellet amb espart A càrrec de Trendzadesign.
- taller de fer miniatures de gorres de cop amb palla lligada.
A càrrec de l’Associació de Gorres de Cop.
14h. Tancament de fira.

11h. Obertura del 11è Racó dels Artesans i Fira monogràfica de les
Fibres Vegetals.
VIII Trobada de Mestres Llatadores de la Pauma de les Terres de
l’Ebre.
Durant tot el matí, tallers participatius de cistelleria gratuïts, adreçats a
totes les edats:
- taller de llatar i fer cordell amb pauma; A càrrec d'Artpauma.
- taller de fer un cistellet amb espart A càrrec de Trendzadesign.
- taller de fer miniatures de gorres de cop amb palla lligada.
A càrrec de l’Associació de Gorres de Cop.
11’30h. Visita guiada al Racó de les Fibres Vegetals. Lloc de trobada a
l'estand d'informació de l'ajuntament. Grup màxim 20 persones.
Activitat gratuïta, transport amb bus.
13h. Visita guiada al Museu de la Pauma (Preu 2,5e persona).
14h. Tancament de la fira.

tarda
17’30h. Obertura de les parades.
17’30h. Visita guiada a les parades de fibres per part de l'a cistellera
Mònica Guilera. Lloc de trobada a l'estand d'informació de l'ajuntament. Grup màxim 20 persones. Activitat gratuïta.
18’30h. Visita guiada pels mateixos creadors/es al Jardí Teixit, estructura contemporània feta amb tècniques de cistelleria i material
autòctons. Lloc de trobada a l'estand d'informació de l'ajuntament.
Grup màxim 20 persones. Activitat gratuïta.
Durant tota la tarda, tallers participatius de cistelleria gratuïts,
adreçats a totes les edats:
- taller de llatar i fer cordell amb pauma; A càrrec d'Artpauma.
- taller de fer un cistellet amb espart A càrrec de Trendzadesign.
- taller de fer miniatures de gorres de cop amb palla lligada.
A càrrec de l’Associació de Gorres de Cop.
18h. Taller de circ acrobàtic a càrrec del Circ de les Musaranyes.
18h. Espectacle de música i teatre de carrer a càrrec de La Taverna del
Vi Rodat.
20h. Concurs de fer cordell de Pauma amb la modalitat infantil i la
d’adults.
20h. Visita i explicació del projecte de la caseta de palla i fang per
part de Arq2o, arquitectura conscienciada (www.arq2o.weebly.
com). Lloc de trobada davant dels restaurants. Grup màxim 20
persones. Activitat gratuïta.
21’30h. Tancament de fira.

nit
21’30h. Sopar fred a preus populars a la Taverna dels Artesans.
22h. Espectacle pirotècnic musical a càrrec dels diables d'Aldaia.
23h. Al Racó de l'Oci proclamació i entrega de premis de les peces
guanyadores del VII Certamen Internacional de les Fibres Vegetals i
la parada guanyadora del Concurs Il•luminat amb les Fibres.
23’30h. Actuació musical dels Aurins.

Exposicions
al Museu de la Pauma
(preu: 1euro;
xiquets/tes fins a 14 anys,
gratuït)

a la plaça Era la Vila
(visita gratuïta)

al recinte firal
(visita gratuïta)

Peces presentades al VII Certamen
Internacional de les Fibres Vegetals.
 Del margalló a la llata.
 El treball de la pauma als pobles
del Parc Natural dels Ports.




Molí de Mandúria: antic molí d’oli



Ports i Mans.
Mònica Guilera i Tim Jhonson

tarda
17’30h. Obertura de les parades.
17’30h. Visita guiada a les parades de fibres per part de la cistellera
Mònica Guilera. Lloc de trobada a l'estand d'informació de
l'ajuntament. Grup màxim 20 persones. Activitat gratuïta.
18h. Taller de circ acrobàtic a càrrec del Circ de les Musaranyes.
18h. Espectacle de música i teatre de carrer a càrrec de La Taverna
del Vi Rodat.
18’30h. Visita guiada pels mateixos creadors al Jardí Teixit, estructura contemporània feta amb tècniques de cistelleria i material
autòctons. Lloc de trobada a l'estand d'informació de l'ajuntament. Grup màxim 20 persones. Activitat gratuïta.
20h. Visita i explicació del projecte de la caseta de palla i fang per
part de Arq2o, arquitectura conscienciada (www.arq2o.weebly.com). Lloc de trobada davant dels restaurants. Grup
màxim 20 persones. Activitat gratuïta.
Durant tota la tarda, tallers participatius de cistelleria gratuïts
adreçats a totes les edats:
- taller de llatar i fer cordell amb pauma;A càrrec d'Artpauma.
- taller de fer un cistellet amb espart; A càrrec de trendzadesign.
- taller de fer miniatures de gorres de cop amb palla lligada;
A càrrec d' Associació de Gorres de Cop.
21h: Cloenda de l’onzena edició de fira.

nit
21’30h: Sopar fred a preus populars a la Taverna dels Artesans i
música a la fresca.
I, concurs d’allioli amb el patrocini de la Cooperativa Agrícola
Sant Isidre.

