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PRESENTACIÓ

Argillà Argentona
Fira Internacional de la Ceràmica
5, 6 i 7 de juliol de 2019
Com cada inici de juliol, arriba a Argentona la cita estrella per als
amants de l’art i la cultura del fang a Catalunya. Enguany ho fa amb
un dels països més amb més tradició terrissaire com a convidat. Ens
visitarà Portugal.
Parlem de l’Argillà Argentona, la més que consolidada Fira Internacional de Ceràmica,
que aquest 2019 tindrà lloc des del divendres 5 fins al diumenge 7 de juliol. Entre les 10h
del matí i les 22h del vespre els carrers de la vila d’Argentona s’ompliran d’artesans de la
ceràmica i institucions que exposaran al públic argentoní i d’arreu del país les seves
creacions.
Una fira que any rere any segueix consolidada com l’esdeveniment de
referència al sud d’Europa en relació a la ceràmica. Una condició reforçada
per les bones xifres de visitants i expositors, i la gran rebuda que cada
any es té del certamen.

La Fira Internacional de Ceràmica Argillà
Argentona és la més important del país
en aquest sector, tant pel nombre i
qualitat dels participants com per la xifra
de públic assistent. Actualment la visiten
prop de 25.000 persones, sent així una
importantíssima plataforma de difusió dels
sectors de la terrissa tradicional i popular
i la ceràmica artística
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Una dotzena de països a la fira
Enguany se superaran la seixantena d’artesans i terrissaires
representant països ben diversos com Itàlia, França, Espanya,
Polònia, Alemanya, Bèlgica, Turquia, Japó, Regne Unit, Argentina,
el

Marroc, Rússia i, com és evident, Catalunya. El país convidat,
que comptarà amb una presència destacada serà Portugal,
un país amb una extensa tradició i producció ceramista, i que
recentment ha creat l’Associació Portuguesa de les Ciutats i Viles
de la Ceràmica (APTCVC), formada pels municipis d’Alcobaça,
Aveiro, Barcelos, Batalha, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra,
Montemor -o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela,
Viana do Alentejo, Viana do Castelo i Vila Nova de Poiares, que reuneix
els principals centres de ceràmica del país. El país lusità comptarà amb
destacats expositors i amb dues exposicions, una contemporània i una
altra de ceràmica tradicional.

La programació
Al llarg de tot el cap de setmana tindran lloc diverses activitats, com ara
tallers de ceràmica al torn i demostracions de terrissa tradicional, una acció
artística de decoració en directe d’un càntir gegant, exposicions al Museu
del Càntir, la Casa Gòtica i el Saló de Pedra o la 15a Mostra de Cinema sobre
ceràmica. La Fira de Ceràmica estarà ubicada en un bonic circuit urbà pel centre
peatonal de la vila que passarà per l’Avinguda Puig i Cadafalch, el carrer Gran, la
plaça de Vendre, el carrer Torras i Bages i la plaça de l’Església.

Tota la programació de les activitats
es pot consultar a través del nou domini web
www.argillaargentona.cat i també
a través dels perfils a Facebook i Twitter
@argillargentona
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EL CÀNTIR

El CÀNTIR DE L’ANY 2019:
de Miguel Milá
El càntir d’autor del 2019 és una obra original
del

presitigiós

dissenyador

Miguel

Milá i Sagnier (Barcelona, 1931), un
dels referents del disseny a l’Estat
espanyol. Membre de la generació
dels pioners del disseny dels anys
50, ha vist com alguns dels seus
mobles i llums s’han convertit en
autèntics clàssics.
Va començar a treballar com a
interiorista a l’estudi d’arquitectura del
seu germà Alfonso i de Federico Correa, en
un època de crisi en què amb prou feines se sabia
què era el disseny industrial. Davant l’escassetat
d’objectes, mitjans i matèries primeres de l’època,
aviat comença a dissenyar els seus propis mobles
i llums, que no triga a produir a través de la seva
empresa, Tramo, muntada amb dos amics, els
arquitectes F. Ribas Barangé i E . Pérez Ullibarri.
Sense saber-ho, havia encarrilat la seva carrera
cap al disseny industrial. De Tramo (Trabajos
Molestos) sorgiran les versions prèvies a les
famoses llums TMC de 1958 i TMM de 1961, “clàssics
intemporals” que continuen venent-se generacions
després. Més endavant fundarà el seu propi estudi de disseny i interiorisme, i participarà en la
creació de l’ADI FAD, associació dedicada a difondre el disseny espanyol a l’estranger i a connectar
als joves professionals espanyols amb l’exterior.
Milá ha exercit un paper fonamental en la història del disseny català modern. El seu treball
s’ha basat en posar al dia la tradició: diverses de les seves peces han superat les circumstàncies
en què es van produir i mantenen avui dia la seva validesa. El 1987 va ser reconegut amb la
primera edició del Premi Nacional de Disseny i el 2008 va rebre el Compasso D’Oro com a
reconeixement a la seva trajectòria professional i la seva contribució a la difusió del disseny
espanyol a l’estranger.
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PAÍS CONVIDAT

El país convidat a l’Argillà 2019
és... Portugal
La ceràmica portuguesa serà la gran protagonista convidada de la Fira Argillà Argentona
2019. Portugal és un país amb una ceràmica de gran tradició: identitària, popular i
activa. Un país amb presència constant a la fira que enguany veurà augmentada la seva
participació i comptarà a més amb dues exposicions destacades, una tradicional i l’altra
artística contemporània.
La ceràmica de Portugal compta amb un gran passat però amb una constant vocació de
reinventar-se. Històricament té una enorme diversitat d’activitat terrissera i ceràmica, amb
una gamma molt àmplia de productes de ceràmica que van des del seu origen artesanal
a l’industrial. En l’imaginari col·lectiu de tothom hi tenim per exemple les seves rajoles,
que es poden veure en moltíssimes façanes per tot el país, i també sota cobert al Museu
Nacional do Azulejo a Lisboa. I els més entesos també coneixeran la prestigiosa Fábrica
de Vista Alegre creada a inicis del segle XIX i visita obligada per conèixer els secrets d’una
ceràmica històrica.
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Aquest estiu no caldrà creuar la península per conèixer de primera mà la ceràmica de
Portugal, un dels productors més importants d’Europa. Un país que estaca en l’àmbit de
la ceràmica utilitària i decorativa, que manté una gran producció a nivell internacional en
ceràmica per a la construcció i sanitària, i se les arregla prou bé per combinar la tradició
amb la innovació, emergint un nou conjunt de productors que estan dinamitzant diversos
centres terrissers i ceramistes arreu del país.
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EXPOSICIONS

Exposicions d’altíssim nivell
a l’Argillà 2019
Com cada mes de juliol, Argentona acull la gran cita de la ceràmica
al nostre país i ho fa com sempre amb interessants exposicions d’un
altíssim nivell i interès artístic i cultural. Aquest 2019 viurem de nou tres
exposicions, una dels catalans Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal i les altres
dues del país convidat: Portugal. Recordem que l’Argillà Argentona 2019
començarà el divendres 5 de juliol i s’allargarà fins al diumenge 7, de les 10
del matí a les 22h de la nit.

1

Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal,
“Cal·ligrafia puntual” (Museu del Càntir)
Aquesta exposició és una reflexió, una síntesi entre estructures
geomètriques (cos) i lletres, números i punts (pell) que es transformen
en un llenguatge reiteratiu, basat en multitud d’elements amb volum
i elements escrits sobre la superfície blanca del gres o la porcellana. Per
primer cop, hem iniciat en el nostre llenguatge les formes triangulars, les
hem desestructurat deixant la triangulació al servei de lletres i números i
al mateix temps reomplint-les de petites cal·ligrafies o de ratlles de colors.
També hem volgut continuar amb les peces circulars, mes pròpies de la
nostra expressió i mantenir els punts com element reiteratiu. El procés de
creació de la nostra obra és fruit del treball d’equip de tots dos. La nostra
metodologia de treball és: dos pensaments, més comunicació, més debat
i el resultat és la materialització a quatre mans de cada obra. Intentem
que les nostres obres convidin a la contemplació i a la reflexió, per tal
que l’espectador pugui trobar, en la ceràmica, un llenguatge dins l’art
contemporani.
S’inaugurarà el 5 de juliol a les 18:30h i es podrà visitar fins al 8 de setembre.
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Heitor Figuereido,
“Contentores e contenores” (Casa Gòtica)
“Després de rebre la invitació d’exposar al Museu del Càntir, vaig començar a
reflexionar sobre quines obres podria portar que tinguessin una connexió amb el
museu. Com que el càntir no és més que un contenidor d’aigua, vaig pensar en
escollir aquelles peces meves que tinguessin relació amb l’emmagatzematge, ja
sigui per a líquids, aliments o altres coses, com ara sentiments, emocions i fins i
tot diners. El conjunt de peces d’aquesta exposició és el resultat d’aquesta selecció.
Com és obvi podrien emmagatzemar aliments o aigua si aquesta fós la meva
intenció, però no, són més per a guardar un altre tipus de coses, com emocions i
sentiments. Gràcies per la vostra invitació, i espero que la mostra sigui del vostre
gust, en cas contrari, haurem de fer-ne una altra. Gràcies” Heitor Figueiredo
S’inaugurarà el 5 de juliol a les 17:45h i es podrà visitar fins al 21 de juliol.

3

Ceràmica Tradicional Portuguesa (Saló de Pedra)
Aquesta exposició és il·lustrativa del que es fa en termes de la ceràmica
més tradicional a totes les ciutats i pobles terrissers portuguesos, el que
permet una visió de tot el que encara es porta a terme en petits nuclis de
ceràmica. La mostra no inclou els resultats de la producció de ceramistes
contemporanis, alguns dels quals seran presents a la Fira d’Argentona. La
ceràmica portuguesa, seguint les tendències internacionals, s’assumeix
cada cop més com un element de la creació artística, com una expressió de
la fal·libilitat i la incertesa dels materials i processos químics modelats al
foc, que tant ens fascinen per la seva bellesa i imprevisibilitat.
S’inaugurarà el 5 de juliol a les 17:00h i es podrà visitar fins al 7 de juliol.

A banda d’aquestes tres exposicions especials i gratuïtes, també es podran visitar dues exposicions més al
Museu del Càntir: la permanent (“5 àmbits temàtics sobre el món dels càntirs i Espai Picasso”) i la temporal
(“Transversalitats”). Aquestes dues estan incloses dins del preu del museu.
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EL PROGRAMA

ARGILLÀ ARGENTONA
FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA
5, 6 i 7 de juliol 2019
ARGILLÀ ARGENTONA - FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA
ARGILLÀ ARGENTONA - FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
ARGILLÀ ARGENTONA - INTERNATIONAL CERAMICS FAIR
Dies 5, 6 i 7 de juliol, de 10 h a 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h)
Ubicació: Circuit urbà al centre de la vila: Avinguda Puig i Cadafalch, C.
Gran, Plaça de Vendre, C. Torras i Bages i Plaça de l’Església.
Països representats: Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia, França, Regne
Unit, Argentina, Marroc, Rússia, Turquia, Polònia, Alemanya, Bèlgica i Japó

PAÍS CONVIDAT PORTUGAL
PAÍS INVITADO PORTUGAL
GUEST COUNTRY PORTUGAL
Plaça de l’Església
Horari: de 10 h a 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h)

ACCIÓ ARTÍSTICA. GLÒRIA BADOSA
ACCIÓN ARTÍSTICA. GLÒRIA BADOSA
PERFORMANCE. GLÒRIA BADOSA
Decoració en directe d’un càntir gegant
Col·labora: Pando
Lloc: Plaça de l’Església
Horari: Dia 6 a les 17h

TALLERS I DEMOSTRACIONS DE CERÀMICA
TALLERES Y DEMOSTRACIONES DE CERAMICA
CERAMIC WORKSHOPS
Col·labora: Ceràmica Collet – Sio-2

Demostracions de terrissa tradicional Demostraciones de alfarería tradicional
Demonstration of traditional pottery
A càrrec del terrisser Josep Matés
Demostracions de tècniques de producció ceràmiques
Lloc: Plaça de Vendre Horari: Dies 5, 6 i 7 de juliol d’11 h a 14 h i de 18 h a 21 h
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Taller de ceràmica al torn
Taller de ceràmica al torno
Pottery throwing workshop
Poden participar-hi tots els infants. Servei de monitoratge
Lloc: Plaça de Vendre
Horari: Dies 5, 6 i 7 de juliol d’11 h a 14 h i de 18 h a 21 h (el dia 8 acaba a les 20 h)

Taller de rakú: pintar i coure una peça de ceràmica
Taller de rakú: pintar y cocer una pieza de cerámica
Rakú workshop: paint and cook a piece of clay
Obert a tot el públic. Servei de monitoratge
Lloc: Plaça de Vendre
Horari: Dia 6 de juliol de 19 h a 22 h

Concurs de torn
Concurso de torno
Competition potter’s wheel
Col·labora: ANPER
Adreçat a terrissers i ceramistes
Premi: Xec per un valor de 400 € per a gastar a la botiga online d’Anper: www.anper.net
+ trofeu per als tres primers classificats
Lloc: Plaça de Vendre
Horari: Dia 7 de juliol a les 12h
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EXPOSICIONS EXPOSICIONES EXHIBITIONS
Museu del Càntir
CAL·LIGRAFIA PUNTUAL
DE JORDI MARCET I ROSA VILA-ABADAL
Inauguració: 5 de juliol a les 18,30 h
Horari especial de visita durant la fira: de 10 h a 14 h i 17 h a 22 h
Oberta al públic fins al 8 de setembre - Entrada lliure
Col·labora: Ceràmica Collet – Sio-2

Casa Gòtica
CONTENTORES E CONTENORES
D’HEITOR FIGUEREIDO
Inauguració: 5 de juliol a les 17,45 h
Horari especial de visita durant la fira: de 10 h a 14 h i 17 h a 22 h
Exposicions obertes fins al 21 de juliol
Entrada lliure

Saló de Pedra
CERÀMICA TRADICIONAL PORTUGUESA
Inauguració: 5 de juliol a les 17,00 h
Horari especial de visita durant la fira: de 10 h a 14 h i 17 h a 22 h
Exposició oberta fins al 7 de juliol
Entrada lliure

Museu del Càntir
Exposició permanent: 5 àmbits temàtics sobre el món dels càntirs i Espai Picasso
Exposició temàtica: “TRANSVERSALITATS en ceràmica contemporània”
Horari especial de fira:: De 10 h a 14 h i 17 h a 22 h
Visites guiades a l’exposició permanent i l’exposició temàtica “Transversalitats en ceràmica
contemporània” els dies 6 i 7 de juliol a les 12 h.
Diumenge a les 17h visita guiada a l’exposició temàtica “Transversalitats en ceràmica
contemporània” a càrrec de Mia Llauder.
Visites incloses amb el preu d’entrada del Museu.
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CINERÀMICA 2019
15a MOSTRA DE CINEMA SOBRE CERÀMICA
15ª MUESTRA DE CINE SOBRE CERÁMICA
15th CERAMIC FILM FESTIVAL
Centre Parroquial
Dies 6 i 7 de juliol
Horari: A les 16 h
Entrada lliure
Dues sessions de cinema, de tres vídeos cadascuna, sobre ceramistes que mostren les seves
tècniques. Els vídeos han estat realitzats per Mels Boom, que els comparteix al seu canal de
YouTube. Els ceramistes participants Andreas Hinder, Janneke Bruines, Maria ten Kortenaar,
Frans Gregoor, Guy Van Leemput i Lucia Fransen.

CÀNTIR 2019
VENDA DEL CÀNTIR DE L’ANY 2019
VENTA DEL BOTIJO DEL AÑO 2019
YEARLY WATER VESSEL SALES POINT
Càntir de disseny de Miquel Milà sota la coordinació de Quim Larrea
Plaça de l’Església
Dies 5, 6 i 7 de juliol
Horaris: De 10 h a 14 h i de 17 h a 22 h
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Divendres / Viernes / Friday
5 de juliol
de les 10 h del matí fins a les 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h)
al circuit firal del centre de la vila

Horari d’obertura de les parades d’Argillà Argentona. Fira Internacional
de Ceràmica
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a la Plaça de Vendre

Demostracions de terrissa tradicional
Demostraciones de alfarería tradicional
Demonstration of traditional pottery
A càrrec del terrisser Josep Matés. Col·labora: Ceràmica Collet - Sio-2.
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a la Plaça de Vendre

Taller de ceràmica al torn
Taller de cerámica al torno
Pottery throwing workshop
Poden participar-hi tots els infants. Servei de monitoratge.
Col·labora: Ceràmica Collet - Sio-2.
A les 17.00 h, a la sala d’exposicions del Saló de Pedra

Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición /
Inauguration of the exhibition
CERÀMICA TRADICIONAL PORTUGUESA
A les 17.45 h, a la sala d’exposicions de la Casa Gòtica

Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición /
Inauguration of the exhibition
Heitor Figuereido. “Contentores e contenores”
A les 18.30 h, al Museu del Càntir

Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición /
Inauguration of the exhibition
Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal. “Cal·ligrafia puntual”
A les 19h, a la Plaça de la Església,

INAUGURACIÓ OFICIAL d’Argillà Argentona 2019
- Fira Internacional de Ceràmica
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Dissabte / Sábado / Saturday
6 de juliol
de les 10 h del matí fins a les 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h)
al circuit firal del centre de la vila

Horari d’obertura de les parades d’Argillà Argentona. Fira Internacional
de Ceràmica
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a la Plaça de Vendre

Demostracions de terrissa tradicional
Demostraciones de alfarería tradicional
Demonstration of traditional pottery
A càrrec del terrisser Josep Matés. Col·labora: Ceràmica Collet - Sio-2.
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a la Plaça de Vendre

Taller de ceràmica al torn
Taller de cerámica al torno
Pottery throwing workshop
Poden participar-hi tots els infants. Servei de monitoratge.
Col·labora: Ceràmica Collet - Sio-2.
A les 12 h, al Museu del Càntir

Visita guiada al Museu: exposició permanent i exposició temàtica
“Transversalitats en ceràmica contemporània”
Visita guiada al Museo: exposición permanente y temática
“Transversalitats”
Guided visit to the Museum: permanent and thematic exhibition
“Transversalitats”
A les 12 h, al Saló de Pedra de l’Antic Ajuntament

Xerrada sobre filtres d’aigua de ceràmica negra a càrrec de Josep Matés i
Laura Guerrero
Charla sobre filtros de agua de cerámica negra
Talk on water filters with black ceramics
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A les 16 h, al Centre Parroquial

CINERÀMICA 2019
15a Mostra de cinema sobre ceràmica
15ª Muestra de cine sobre ceràmica
15th Ceramic film Festival
Sessió de cinema, de tres videos, sobre ceramistes que mostren les seves tècniques. Els vídeos
han estat realitzats per Mels Boom, que els comparteix al seu canal de Youtube. Sessió
dedicada als ceramistes Andreas Hinder, Janneke Bruines i Maria ten Kortenaar.
A les 17 h, a la Plaça Nova (cruïlla C/ Gran – Bernat de Riudemeia)

Acció Artística: Glòria Badosa. “Vermell Vermell”
Acción Artística: Glòria Badosa. “Vermell Vermell”
Performance: Glòria Badosa. “Vermell Vermell”
Decoració en directe d’un càntir gegant
Col·labora: Pando
A les 19 h, a la Plaça de Vendre

Taller de rakú: pintar i coure una peça de ceràmica
Taller de rakú: pintar y cocer una pieza de cerámica
Rakú workshop: paint and cook a piece of clay
Obert a tot el públic. Servei de monitoratge
A les 19.30 h, pel recinte de la Fira

Actuació dels Batukats de l’Associació Musicargentona
Actuación de los Batukats
Performance of Batukats
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Diumenge / Domingo / Sunday
7 de juliol
de les 10 h del matí fins a les 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h)
al circuit firal del centre de la vila

Horari d’obertura de les parades d’Argillà Argentona. Fira Internacional
de Ceràmica
d’11 a 14 h i de 18 a 20 h, a la Plaça de Vendre

Demostracions de terrissa tradicional
Demostraciones de alfarería tradicional
Demonstration of traditional pottery
A càrrec del terrisser Josep Matés. Col·labora: Ceràmica Collet - Sio-2.
d’11 a 14 h i de 18 a 20 h, a la Plaça de Vendre

Taller de ceràmica al torn
Taller de cerámica al torno
Pottery throwing workshop
Poden participar-hi tots els infants. Servei de monitoratge.
Col·labora: Ceràmica Collet - Sio-2.
A les 12 h, al Museu del Càntir

Visita guiada al Museu: exposició permanent i exposició temàtica
“Transversalitats en ceràmica contemporània”
Visita guiada al Museo: exposición permanente y temática
“Transversalitats”
Guided visit to the Museum: permanent and thematic exhibition
“Transversalitats”
A les 12 h, al a la Plaça de Vendre

CONCURS DE TORN
CONCURSO DE TORNO
COMPETITION POTTER’S WHEEL
Col·labora: Anper. Adreçat a tots els terrissers i ceramistes.
Premi: Xec per un valor de 400€ per a gastar a la notiga online d’Anper (www.anper.net) +
trofeu per als tres primers classificats.
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A les 16 h, al Centre Parroquial

CINERÀMICA 2019
15a Mostra de cinema sobre ceràmica
15ª Muestra de cine sobre ceràmica
15th Ceramic film Festival
Sessió de cinema, de tres videos, sobre ceramistes que mostren les seves tècniques. Els
vídeos han estat realitzats per Mels Boom, que els comparteix al seu canal de Youtube.
Sessió dedicada als ceramistes Frans Gregoor, Guy Van Leemput i Lucia Fransen.
A les 17 h, al Museu del Càntir

Visita guiada al Museu: exposició permanent i exposició temàtica
“Transversalitats en ceràmica contemporània” a càrrec de Mia
Llauder
Visita guiada al Museo: exposición permanente y temática
“Transversalitats”
Guided visit to the Museum: permanent and thematic exhibition
“Transversalitats”
A les 19.30 h, pel recinte de la Fira i acabant a la Plaça de Vendre

Marching Band de la BandaBand de l’Associació Musicargentona
Marching Band de la BandaBand
Marching Band of BandaBand
A les 20 h, a la Plaça de Vendre

Trepitjada de fang
Pisada de barro
Clay action
Trepitjada de fang i de les peces fetes durant les demostracions de terrissa.
Poden participar-hi tots els nens i grans que ho desitgin.
Es recomana portar banyador, tovallola i roba vella.

www.argillaargentona.cat
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PARTICIPANTS DE LA FIRA
ADECERÀMICA

Barcelona (Barcelonès)

ALFARERIA ALEJANDRIA

Zamora (Zamora)

ALFARERÍA HERNÁNDEZ S.L.

Cespedosa de Tormes (Salamanca)

ALFARERIA TOMÁS PÉREZ

Alba de Tormes (Salamanca)

ARTEINTERRA

Scandicci (Itàlia)

ARTESANIA A MIDA – VICKY GÓMEZ

Mataró (Maresme)

ASSOCIACIÓ CERAMISTES CATALUNYA

Barcelona (Barcelonès)

BARBUTINA CERÀMICA

Sant Genís de Palafolls (Maresme)

BEYHAN UÇ SERAMIK

Istambul (Turquia)

BOTTEGA CERAMICA

Imola (Itàlia)

CARLAEJARQUE CERAMICS

Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

CERÁMICA ALAMEDA

Úbeda (Jaen)

CERÁMICA ARTÍSTICA ALBALAT

Ribesalbes (Castellò)

CERÁMICA ÁNGELES DE LAS HERAS

Burguillos de Toledo (Toledo)

CERÀMICA MUNDET

Castellar del Vallès (Vallès Occ.)

CERÁMICA MICAZUKI

Japó - Espanya

CERÁMICA R.MORTE

L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)

CERÁMICA RIF

Marroc

CERÁMICA POP

Vicenza (Itàlia)

CERÁMICAS DE LA BISBAL YUMA

La Bisbal d’Emporda (Baix Empordà)

CERÁMICAS M.FLORIDO

Rivas Vaciamadrid (Madrid)

CERÀMIQUES PAPASEIT

Miravet (Ribera d’Ebre)

DARIUSZ KUZNIAK CERAMICS

Polònia - Catalunya

D & J PELKA

Zabierzow Bochenski (Polònia)

EL RAVAL DE L’ART

Roquetes (Baix Ebre)

ELOMI

Barcelona (Barcelonès)

ERMES RICCI CERAMICHE ARTISTICHE

Imola (Itàlia)

ESCOLA TALLER DE CERÀMICA D’ARGENTONA Argentona (Maresme)
FAIREAL

Mendalvo (Portugal)

FANGJOIA

Belltall (Conca de Barberà)

GUIOMAR FERREIRA

Sta. Comba Dão (Portugal)

I. CASTELLI - SATORI ATELIER

Badalona (Barcelonès)

IMMA PRATS

Badalona (Barcelonès)

INÉS REQUENA

Premià de Dalt (Maresme)

JC MIRÓ CERÀMICA

Barcelona (Barcelonès)

JOAN POCH

Mataró (Maresme)

JUDITH PELLICER CERÀMICA ARTÍSTICA

Barcelona (Barcelonès)

JUMPINGCLAY GRÀCIA I LES CORTS

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

KERAMIKWERKSTATT FRANCESC BUDA

Pohlheim (Alemanya)

www.argillaargentona.cat
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KYRA MIHAILOVIC CERAMICS

Londres (Regne Unit)

LAB! CERÀMICA

Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)

LUR

La Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà)

MARIANA CASAS CERÀMICA

Famatina (Argentina)

MARQUET FRANÇOIS

Saint Béat (França)

MELIKE SAYGI CERAMICS AND POTTERY

Izmir (Turquia)

MERCÈ COMA

Barcelona (Barcelonès)

MIKEL LUMBRERAS

Galdakao (Bizkaia)

MOMO POTTERY

Rostov del Don (Rússia)

MONTSE LLANAS – CERÀMICA

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

NÚRIA SOLEY

Palau Solità i Plegamans (Vallès Occidental)

POTERIE LA FERME

Angostrina (França)

POTTERY STUDIO “YARO”

Korolev (Rússia)

RAJOLES ARTÍSTIQUES XIMO SAFONT

Onda (Castellò)

RECICLAY

Barcelona (Barcelonès)

REDÓN ARTCERÀMIC

Barcelona (Barcelonès)

REPRODUCCIÓ DE CERAMICA CATALANA

Granollers (Vallès Oriental)

SILVIA TAPIA – PORCELANA FINA

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

SOCARRATS C. Ma. Carreras

Sta. Agnès de M. (Vallès Or.)

TERRES D’ARIA

Arles Sur Tech (França)

THERESIA SIMKENS

Blaasveld (Bèlgica)
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ZONA PARADES DE LA FIRA
Activitats educatives (Plaça de Vendre)
País convidat (Plaça de l’Església)

P Pàrquing visitants

Punt del tall del trànsit
Sentit de circulació dels vehicles
Punt d’assistència de la Creu Roja (10 a 22h)

www.argillaargentona.cat
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ORGANITZEN
Ajuntament
d’Argentona

PATROCINEN

COL·LABORADORS
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE
CIUTATS DE LA CERÀMICA

ESTABLIMENTS COL·LABORADORS
BAR AVENIDA
BAR EL CENTRU
BAR LA CRUÏLLA
BAR LI BIN
CAN CACHI
FRANKFURT’S LA PLAÇA
LA CANTONADA

LA GRANJA.COM
PIZZES BURRIAC
RESTAURANT SANT JAUME
RESTAURANT LA NOVA FONDA
RESTAURANT TERRACOTTA
RESTAURANT EL CELLER D’ARGENTONA
RESTAURANT XALAVIA

CRÈDITS FOTOGRÀFICS: Sílvia Sánchez, Grup de fotografia d’Agentona i Arxiu del museu
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Comunicació
Argillà Argentona
Per a més informació o concertar entrevistes:
comunicacio@argillaargentona.cat
620.00.72.71
www.argillaargentona.cat
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