Benvolguts/des,
Continuant amb la tasca iniciada fa uns anys a l’entorn del món de les fibres vegetals, hem programat una
sèrie d’activitats que esperem siguin del vostre interès.
Enguany us convidem a la Trobada d'artesans/es de les Fibres Vegetals. La Trobada es realitzarà durant
els dies 3, 4, 5 i 6 d'agost, coincidint els dies 5 i 6 d'agost amb la 15a fira monogràfica de les Fibres
Vegetals. Seguirem amb les construccions efímeres al mig del poble utilitzant tècniques tradicionals i
fibres de l'entorn: canya, olivera, boix, ... L'equip que estarà construint l'estructura seran els cistellers:
Carles Alcoy, Joan Farré, Mònica Guilera, Jan Johansen, Tim Johnson, Josep Mercader i Klaus Titze.
L’ajuntament ofereix als artesans/es de les fibres vegetals un lloc amb dutxes i cuina per poder allotjarse i fer-se el menjar, així com la participació en la programació que a continuació s’exposa.
És convenient tenir carnet d’artesà/ana, durant la fira s’haurà de realitzar demostració artesanal de
manera que es pugui gaudir amb l’observació de les vostres habilitats cistelleres. Només poden optar a
ser admesos els artesans/es que facin demostració de cara al públic de les seves artesanies i que portin
producció pròpia, ja que en aquest espai firal no hi té lloc la revenda de peces.
Des de l'organització es buscarà la varietat de fibres, tècniques i maneres de fer per la qual cosa cada
artesà/ana hauria de formar una parada diferenciada.
L'organització es reserva el dret a establir una rotació anual de parades, en cas de no aconseguir els ajuts
suficients.
Seguim amb el concurs Il·luminat amb les fibres. El concurs consisteix en decorar i il·luminar la parada
amb fibres vegetals teixides o per a teixir. Els premi consistirà en 150 euros per gastar en articles de la
fira.
En referència a les despeses de desplaçament i demostracions, l’ajuntament ha establert costejar un
import de 300,00 euros (IVA O RETENCIÓ NO INCLOSA) per artesà/ana, que haureu de facturar en
concepte de demostració artesanal. Ens haureu de fer una factura amb les següents dades:
Ajuntament de Mas de Barberans
Av. Joan Celma, s/n
43514 Mas de Barberans
CIF: P-4307800-E
Concepte de factura: Honoraris per la demostració artesanal en... (en la fibra que treballeu)
Número del carnet d’artesà o artesana professional
Import: 300,00 euros (IVA O RETENCIÓ NO INCLOSA)
Teniu que fer constar el número de compte per fer-vos l’ingrés
Heu d’adjuntar una fotocòpia del carnet d’artesà o artesana.
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DIJOUS 3 d'agost
10-14 i de 16,30'-19h: Curs Fibrejant. Inscripció prèvia.
A càrrec de: Carles Alcoy, Joan Farré, Mònica Guilera, Jan Johansen, Tim Johnson, Josep Mercader i Klaus
Titze.
DIVENDRES, 4 d'agost
10h "Canya", xerrada sobre els canyissers a les T.E. per part de Maite Hernández, antropòloga i
demostració d'Investigació Canyera.
17h Mostra de cinema etnogràfic al Museu:
- “Los esparteros de Lalueza”
- “El esparto en La Cuba”
- “Las esparteñas”
Activitat complementària: Taula rodona “L’Ofici d’Esparter. Passat i present” amb la intervenció
d'Eugenio Monesma, productor i realitzador de documentals etnogràfics, i Jesús María Quintero artesà
i investigador de l’espart.
20h Inauguració de l'exposició Cortines.
22h Cinema etnogràfic a la fresca:
“Sobre la marcha. El inventor de la Selva”
DISSABTE, 5 d'agost
9-10,45h: Muntatge de les parades de fira
11-14h: 15ª Fira de les Fibres Vegetals
17,30h - 21,30h: 15ª Fira de les Fibres Vegetals
A partir de les 22h: Activitats musicals a l'aire lliure.
A les 23 hores es farà públic qui ha guanyat el Certamen i el Concurs de la parada il·luminada i decorada
de manera més original amb fibres vegetals teixides o per a teixir.
DIUMENGE, 6 d'agost
11-14h: 15ª Fira de les Fibres Vegetals
17,30h - 21h: 15ª Fira de les Fibres Vegetals
A partir de les 22h: Activitats musicals a l'aire lliure
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Tots els qui esteu interessats en participar a la Trobada d'artesans i/o a la Fira cal que ens retorneu
la següent inscripció emplenada.
Tot seguit un llistat dels llocs de la població on us podeu allotjar si no us bé de gust l'espai que
ofereix l'ajuntament:
-

La Llar del Mas - 977 739 142 / 666 575 323 - ruraltur@lallardelmas.com - c/ Molí, 102. Casa de pagès compartida.

-

La Vall de Silvestre - 617 173 767 - mginer@lasenia.net - c/ Clavell, 64. Apartaments Rurals.

-

Can Pla - 636 331 957 - info@canpla.com - c/ Josep Subirats, 9. Casa de Poble compartida amb servei de menjador, per

encàrrec, els dies de la Fira.

FITXA D’INSCRIPCIÓ artesans/es de les fibres vegetals
Nom i cognoms de l’artesà o artesana:
Adreça:
Població:

CP:

Telèfon:

Província:

e-mail:

Descripció de la parada i els productes:

En què consistirà la demostració:

Us inscriviu al curs del dijous 3 d'agost?
L’ajuntament es farà càrrec del muntatge dels espais, però ens cal saber:
•

Metres que es recomana 2 tendals (cadascun de 3x3m)
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• Ha d'endollar algun aparell elèctric:
Quin:

Potència necessària:

(En aquest apartat no es fa referència a la il·luminació de fira, sinó que a d’altres aparells necessaris
per a desenvolupar les demostracions artesanals)

• Dia i hora d'arribada:
• Dia i hora de la tornada:

• Utilitzareu l'espai d'allotjament que us ofereix l'ajuntament?
• Quantes persones sol.liciteu disposar d'aquest l'espai d'allotjament gratuït?

NOTA:
Conjuntament amb l’enviament de la fitxa d’inscripció, cal que ens envieu una còpia
del vostre carnet d’artesà/na.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:
Cal retornar emplenada aquesta fitxa abans del 10 de juny a
info@cdrmuseudelapauma.cat o bé al fax 977 739 146.
En cas de necessitat d’aclariments i/o reserves per a acompanyants truqueu als
telèfons: 977 739 000 / 977 053 778
L'organització es compromet en donar una resposta abans del 20 de juny.
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