Activitats
programades

2014
El Centre de Desenvolupament Rural
de Mas de Barberans està destinat a la
realització d’accions que afavoreixin i
diversifiquin el desenvolupament econòmic
local i territorial, així com la posada en
valor de part del patrimoni etnològic
mitjançant el Museu de la Pauma.
L’ofici de llatadora, dona que treballa la pauma,
és l’eix central del discurs museogràfic.
La cistelleria, una de les artesanies
utilitàries més bàsiques té un paper important
però no exclusiu, tant en l’oferta de cursos
i tallers com en les exposicions.

FEBRER

• Teixint amb materials tous - Looping
Nivell bàsic

Dissabte 8, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 15€

Treballarem amb materials tous com els joncs i l’ herba.
Es farà la corda per després fer servir una tècnica molt
antiga anomenada "looping" amb la qual elaborarem una
bossa o un cistell.
http://www.timjohnsonartist.com/basketmaking

MARÇ

• Farem graneres
Nivell bàsic

Dissabte 1, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 15€

Farem un granera de pauma de mida normal amb mànec,
aprendrem tot el procés des de col.locar les paumes,
fer el cordell, plegar la granera i acabar-la. També farem
una granera sense mànec que s’utilitzava per avivar el
foc . Artesanes: Artpauma.
http://artpauma.blogspot.com.es/

ABRIL

• Treballarem la pauma
Nivell bàsic

Del dilluns 14 al dimecres 16, de 16 a 20h - 25€
El curs consistirà en aprendre tot el procés de treballar
la pauma fins a fer un cabasset. Aquest serà el nivell
bàsic si hi ha persones que ja coneixen la tècnica es
podrà fer alguna altra peça o perfeccionar el que ja se
sap. Artesanes: Artpauma.
http://artpauma.blogspot.com.es/

• Pauma en família, activitat multiedat
Diferents nivells

Dijous 17, de 16 a 18h - 5€

Durant dos hores cada participant treballarà la pauma,
ens adaptarem a l’edat i al nivell de cada persona.
Artesanes: Artpauma: http://artpauma.blogspot.com.es/

MAIG

• Teixint amb materials tous - Twining
Nivell bàsic

Dissabte 3, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 15€
Farem peces com petits estalvis de taula, cistells o
cobrirem una ampolla amb diferentes herbes i joncs
fent servir variacions de la tècnica de "twining".
http://www.timjohnsonartist.com/basketmaking
JUNY

• Safata d’espart
Nivell bàsic

Dissabte 7, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 15€
Farem una safata d’espart, aprendrem a fer cordell i
llata en llargues tires, aprendrem a cosir-les i a donar
forma a la peça. I també coneixerem les característiques
de l’espart, fibra utilitzada des de l’antiguitat.
http://trendzadesign.blogspot.com.es/

JULIOL

• Cistella d’espart
Nivell bàsic

Dissabte 5, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 15€
Farem una cistella d’espart, aprendrem a fer cordell i
llata en llargues tires, aprendrem a cosir-les i a donar
forma a la peça. I també coneixerem les característiques de l’espart, fibra utilitzada des de l’antiguitat.
http://trendzadesign.blogspot.com.es/

• Monogràfic cistelleria francesa
Nivell bàsic

Dilluns 28 i dimarts 29, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 25€
Al monogràfic de cistelleria francesa es treballaran
les tècniques de la cistelleria francesa tradicional i
cada alumne farà una cistella d’anar a collir cireres
i/o una safata.
http://oseraiedelile.com

• Monogràfic cistelleria escocesa
Nivell bàsic

Dimecres 30 i dijous 31, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 25€
Al monogràfic de cistelleria escocesa es treballaran
les tècniques bàsiques de cistelleria marinera dels
petits llogarets d’Escòcia.
http://all-about-willow.co.uk/

AGOST

• Fibrejant
Nivell mig

Divendres 1, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 20€
Els participants es podran afegir a l 'equip de
professionals que estaran construint estructures
contemporànies de canyes, olivera, pauma, i altres
materials locals a diferents zones del poble.

• 12è Racó dels Artesans;
Fira monogràfica de les Fibres Vegetals
Dissabte 2 i diumenge 3, de 11 a 14h i de 17 a 21h
Fira amb tallers, demostracions, exposicions...

• Treballarem la pauma
Nivell bàsic

Del dimarts 5 al dijous 7, de 16 a 20h - 25€
El curs consistirà en aprendre tot el procés de treballar la
pauma fins a fer un cabasset. Aquest serà el nivell bàsic si
hi ha persones que ja coneixen la tècnica es podrà fer
alguna altra peça o perfeccionar el que ja se sap.
Artesanes: Artpauma: http://artpauma.blogspot.com.es/

OCTUBRE

• Taller de plantes tinctòries
Nivell bàsic

Dissabte 4, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 15€
En el curs s'estudiaran les principals plantes
tinctòries de la zona, es confeccionarà una fitxa
exhaustiva de 10 d'estes plantes i un dossier amb
totes les generalitats del tema.
Sortida de camp i demostració pràctica.
Info: http://www.massisdelport.org/miliana/
NOVEMBRE

• Teixint amb materials tous - Braiding
Nivell bàsic

Dissabte 1, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 15€
Fem un cistell en un dia fent servir joncs collits
localment, primer teixirem la llargada de llata que
necessitarem i després la cosirem.
http://www.timjohnsonartist.com/basketmaking
DESEMBRE

• Decoració nadalenca amb pauma
Nivell bàsic

Dissabte 6, de 10 a 14h i de 16 a 19h - 15€
Es farà un arbre de Nadal amb pauma i una bola, es
pot fer amb brins tintats o naturals. Artesanes:
Artpauma. http://artpauma.blogspot.com.es/

EXPOSICIONS TEMPORALS

• Peces presentades al VII Certamen Internacional
de les Fibres Vegetals.
• Ports i Mans.
Mans
EXPOSICIONS PERMANENTS

• Del margalló a la llata.
• El treball de la pauma als pobles del Parc Natural dels Ports.

INSCRIPCIONS
Tel. 977 053 778
info@cdrmuseudelapauma.cat
directament al museu
PLACES LIMITADES !!

Feu la inscripció al més aviat possible (places segons ordre d’arribada).

El Centro de Desarrollo Rural de Mas de Barberans está destinado a la
realización de acciones que favorezcan y diversifiquen el desarrollo
económico local y territorial, así como la puesta en valor de parte del
patrimonio etnológico a partir del Museo de la Palma.
El oficio de llatadora, mujer que trabaja la pauma, es el eje central del
discurso museográfico. La cestería, una de las artesanías utilitarias más
básicas tiene un papel importante pero no exclusivo, tanto en la oferta
de cursos y talleres como en las exposiciones.
The goal of the Rural Development Centre in Mas de Barberans is to
implement actions that promote and diversify the economic
development in the village and its surroundings. Furthermore, the centre
includes The Palm Museum, which aims to partly reassess the area’s
ethnological heritage.
The woman who works the pauma is called the llatadora, and this is
precisely the central topic of the museum. Basketry, one of the most
basic forms of handcraftsmanship, has also obtained a significant but not
exclusive role in the museum. It is included in the courses and workshops
offered, as well as in the exhibitions.

L'objectif du centre de développement rural du Mas de Barberans est de
réaliser des actions visant à promouvoir et diversifier le développement
économique local et régional, et de mettre en valeur le patrimoine
ethnologique grâce au Musée de la palme.
Le métier de llatadora, la femme qui travaille les feuilles de palmier, est
le thème principal du musée. La vannerie, l'un des artisanats utilitaires le
plus fondamental tient également une place significative dans le musée
comme dans les formations et les ateliers proposés ainsi que dans les
expositions.

CDR Museu de la pauma
Carrer Clavell, 52
43514 Mas de Barberans

Tel.: 977 053 778

www.cdrmuseudelapauma.cat
info@cdrmuseudelapauma.cat

Amb el suport de:

DL: T-1543-2013

Horari d’obertura al públic:
- Per a grups a partir de 6 persones, ens adaptem a l’horari sol·licitat,
amb prèvia reserva, per a fer visita guiada o tallers.
- Feiners, de 12 a 13,30h;
- Obert: el primer i darrer cap de setmana de cada mes,
la Setmana Santa, juliol i agost, ponts i festius, de 12 a 14h.
- Tots els dilluns no festius, tancat.
- Dies festius tancat: 1/01, 6/01, 25/04, 26/04, 25/12 i 26/12.

