
 
 
 

HOLA CERÀMICA! 
EDICIÓ 2022 – PRESENCIAL I EN LÍNIA 
Activitats presencials: 21 i 22 de maig 

Activitats en línia: 4 i 5 de juny 
 

Hola Ceràmica! és una activitat de dinamització de la ceràmica que pretén obrir les 
portes dels tallers, museus i altres recursos ceràmics, per així donar-nos a conèixer a un 
públic ampli. L’activitat està promoguda per l’Associació Espanyola de Ciutats de la 
Ceràmica. 
 
Seguint la línia dels darrers anys, l’edició 2022 serà híbrida, en línia i presencial, amb una 
sèrie d’accions basada en la difusió de vídeos i fotos de la nostra ceràmica. A més d’un 
diàleg sobre la situació actual i futura del sector. Les accions presencials seran tallers 
oberts, visites guiades a museus, portes obertes, exposicions i tallers. 
 
La participació està oberta a tots els ceramistes, terrissaires, empreses, institucions, 
col·leccionistes i aficionats en general, resideixin o no en municipis que formin part de 
l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica (AeCC). Com en anys anteriors, la AeCC, 
juntament amb l'Agrupació Europea de Ciutats de la Ceràmica (AEuCC) us anima a 
participar en el projecte.0 
 
 
 

ACCIONS EN LÍNIA: 
 

Acció A - VÍDEOS: Envieu vídeos de les vostres activitats: tallers, museus, patrimoni, etc., 
si pot ser de menys de cinc minuts de durada. 
Data límit de recepció de missatges: dilluns 30 de maig. 
Els vídeos s'enviaran via WeTransfer (www.wetransfer.com) a l'adreça: 
difusion@ciudades-ceramica.es  

http://www.wetransfer.com/
mailto:difusion@ciudades-ceramica.es


Els vídeos rebuts seran emesos pel nostre canal de YouTube durant els dies 4 i 5 de juny, 
data a partir de la qual quedaran fixos a disposició del públic. En tots els vídeos es podrà 
fer servir qualsevol de les llengües oficials de l'estat espanyol. 
 
 
Acció B – FOTOGRAFIES ANTIGUES: Durant els dies 4 i 5 de juny compartiu les vostres 
fotografies al perfil d'Instagram de HolaCeramica i utilitzeu el hastag 
#holaceramica2022. Des de l'AeCC estem fent una recopilació de fotos antigues (fins al 
1975), que penjarem a les xarxes socials i al lloc web d'Hola Cerámica 
www.holaceramica.es  
Poden ser fotografies de festes, fires, tallers, exposicions i altres activitats relacionades 
amb la ceràmica. Cal que cada fotografia s’acompanyi d’un text breu que l’expliqui: lloc, 
data, qui hi apareix, (si se sap), activitat que mostra, etc.  
Les fotografies s’enviaran prèviament al correu difusion@ciudades-ceramica.es per tal 
de penjar-les al lloc web de Hola Cerámica, fins els dia 30 de Maig. 
 
 
Acció C - DIÀLEG “RELLEU GENERACIONAL EN LA CERÀMICA”: Es durà a terme en 
directe un diàleg entre representants de diferents sectors vinculats a la ceràmica 
(ceramistes, administració, comunicadors,...) per tal de debatre un tema que preocupa 
molt al sector de fa temps: el relleu generacional en la ceràmica i, més concretament, 
en aquelles localitats de llarga tradició terrissaire que veuen com els seus tallers tanquen 
sense que noves generacions prenguin el relleu de l’activitat, donant lloc a un 
envelliment o desaparició de l’activitat. 
Data i hora: dissabte 4 de juny a les 12.00h. via Zoom i posteriorment accessible a través 
del nostre canal de YouTube. L'enllaç de zoom per accedir serà el següent: 
https://us02web.zoom.us/j/83118728782 
 
 
Perfils de xarxes socials d'Hola Ceràmica 

Facebook: https://www.facebook.com/Holaceramica-103954861329495  

Instagram: https://www.instagram.com/hola_ceramica/  

Twitter: https://twitter.com/holaceramica  

YouTube: https://holaceramica.es/youtube 

 

 
ACCIONS PRESENCIALS 

 
Cada municipi de la xarxa de Ciutats de la Ceràmica (AeCC) organitza, directament a 
través de l'ajuntament o d'associacions locals vinculades a la ceràmica i la cultura en 
general, les activitats que consideri oportunes per donar visibilitat a la ceràmica en la 
seva localitat, a títol orientatiu, es tracta de: 

• Portes obertes de tallers ceràmics, museus i exposicions. 
• Exposicions. 
• Demostracions de ceràmica. 
• Tallers participatius de torn, decoració ceràmica, rakú, ... 
• Conferències, xerrades i debats. 
• Rutes i visites guiades a tallers, museus o patrimoni ceràmic. 
• Esdeveniments culturals, concerts i inauguracions d'exposicions. 

http://www.holaceramica.es/
mailto:difusion@ciudades-ceramica.es
https://us02web.zoom.us/j/83118728782
https://www.facebook.com/Holaceramica-103954861329495
https://www.instagram.com/hola_ceramica/
https://twitter.com/holaceramica
https://holaceramica.es/youtube


 
Les activitats han d'anar dirigides a un públic ampli: nens, famílies i aficionats en general, 
per tal de donar la major difusió possible de la ceràmica. 

 
Volem que sigui una gran trobada del món de la ceràmica, on tots puguem participar 
activament i ens puguem veure reflectits, per tal de donar la major visibilitat a la nostra 
ceràmica, en tota la seva gran diversitat. 
 
Es durà a terme una intensa campanya de promoció en les xarxes socials així com en els 
mitjans de comunicació especialitzats. 
 
Informació actualitzada a: www.holaceramica.es  
 
Patrocinadors i col·laboradors: 
 
Col·laborador en comunicació: Infoceramica (www.infoceramica.com) el portal 
informatiu de ceràmica més important en llengua espanyola. 
 
Organització: Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica - AeCC 
Correu electrònic: aecc@ciudades-ceramica.es  - Web: www.ciudades-ceramica.es  
Tels. 937.972.732 - 626.246.109 
 
Organitza:     Col·laboren: 
 

              
 

http://www.holaceramica.es/
http://www.infoceramica.com/
mailto:aecc@ciudades-ceramica.es
http://www.ciudades-ceramica.es/

