
El Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma del Mas de Barberans va recuperant la normalitat 
a poc a poc. Aquest estiu s’ha hagut de cancel·lar el Racó dels Artesans i el Fibrescampus, però el Museu, 
que va reobrir el 16 de juny amb totes les mesures de seguretat que recomana l’actual situació de crisi sa-
nitària, inaugurarà l’1 d’agost Lookout, una important exposició de cistelleria europea, comissariada pels 
artistes i artesans, Mònica Guilera i Tim Johnson. T’ho expliquem juntament amb d’altres novetats. 

Tot recuperant la 
normalitat

L’artesania és un ofici amb molt de futur a Europa on conviuen moltes maneres diferents de ser artesà o ar-
tesana.  Aquesta diversitat i riquesa de tècniques, materials i peces lluirà de forma global a partir d’aquest 
mes d’agost al Mas de Barberans, on coincidint amb els deu anys del Museu de la Pauma s’inaugurarà 
Lookout, una exposició produïda pel museu i a cura dels artistes i artesans Mònica Guilera i Tim Johnson. 
Compartiran espai 22 artesans i artistes de 14 països europeus i s’hi podran veure una seixantena de peces.

La cistelleria 
europea es 
reivindica

A llatar! Bosses i graneres.  
Els propers tallers progra-
mats són A llatar!, a càrrec 
de les artesanes del Museu  
(el 31 de juliol i el 25 de 
setembre). Del 3 al 5 d’agost 
farem una bossa de pauma 
i el 6 d’agost una granera. 
Inscripcions a la web. 

Reprenem les visites a les 
pintures. S’hauran de seguir 
diverses normes de segure-
tat per evitar la propagació 
del virus de la COVID-19. 
Així, els grups hauran de ser 
d’un màxim de 15 persones, 
amb reserva prèvia.  Infor-
mació i reserves a la web.
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https://www.instagram.com/lookout.exhibition/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/activitats2/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/art-rupestre/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/la-cistelleria-europea-es-reivindica-al-museu-de-la-pauma/


Lo Rogle, el projecte de creació 
col·lectiva dirigit pel dissenyador 
Curro Claret i coordinat pel Mu-
seu de la Pauma, ha estat una de 
les propostes seleccionades als 
premis de l’Associació de Disseny 
Industrial del FAD  d’aquest 2020. 
Un reconeixement que li permetrà 
formar part de l’exposició El millor 
disenny de l’any a Disseny Hub 
Barcelona, el 2021.

Lo Rogle als 
premis FAD

L’actual situació de pandèmia global per la COVID-19 ha recomanat cancel·lar aquest 2020 el Racó dels Artesans, 
la fira monogràfica de les fibres vegetals del Mas de Barberans i el Fibrescampus, que tradicionalment se celebren 
entre l’última setmana de juliol i la primera d’agost. Es tracta de dos esdeveniments amb un elevat component 
internacional, amb la participació d’artesans i artesanes de diferents països. Així, els tallers del Fibrescampus pre-
veien realitzar, entre d’altres activitats, dos monogràfics de cistelleria finlandesa, un de francès i un d’italiana que 
es reprogramaran  el 2021. La cancel·lació d’aquestes activitats ha estat una decisió molt difícil, pel dinamisme que 
representa per al Mas de Barberans i per la manera com hi participen i la viuen els seus veïns i veïnes.

Sense Racó dels 
Artesans ni 
Fibrescampus

EL PREMI

Per iniciativa del Museu de la Pauma i amb l’objectiu 
d’incentivar la compra de productes de pauma, ara que 
el Museu no pot ser-ne punt de venda, diverses persones 
del Mas de Barberans han cedit la seua imatge per a un 
reportatge fotogràfic on promocionen aquestes bosses 
elaborades per les artesanes d’Artpauma. Cada bossa 
porta el nom d’un lloc emblemàtic del municipi i es po-
den comprar per encàrrec a Artpauma.

Bosses de pauma 
amb nom de lloc

https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/sense-raco-dels-artesans-ni-fibrescampus/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/bosses-amb-nom-de-lloc/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/lo-rogle-seleccionat-als-premis-adi-fad-2020/

