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Activitats
primaverals

La primavera sempre és una època de molta activitat al Centre de Desenvolupament Rural Museu de la
Pauma del Mas de Barberans, que també és punt d’informació del Parc Natural dels Ports. Durant l’últim
any, el dia a dia del Museu, com el de la resta d’equipaments culturals del país, ha estat supeditat a l’evolució de la crisi sanitària, però ara sembla que podrem reprendre els tallers i les visites guiades a les pintures
rupestres coincidint amb Setmana Santa. Acompanya’ns i consulta els horaris actualitzats al nostre web.

“Lookout” en
format catàleg

El Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma del Mas de Barberans acaba de treure el catàleg
digital, en català i en anglès, de l’exposició Lookout, una mostra que va obrir portes el passat mes d’agost
i que es podrà visitar fins al setembre d’aquest 2021. A cura dels artistes i artesans Mònica Guilera i Tim
Johnson, Lookout mostra la diversitat i riquesa de tècniques, materials i peces de l’artesania europea. Et
convidem a descobrir aquest catàleg i a conèixer cadascuna de les més de 60 peces de l’exposició
L’alumnat d’educació infantil
de l’escola Teresa Subirats
del Mas ha dut a terme un
taller experimental sobre
prehistòria al Museu de la
Pauma, a càrrec del divulgador Marco Pla. Un taller que
ha servit per apropar-los a la
realitat de fa milers d’anys.

Com cada any per Setmana
Santa reprenem les visites
guiades al conjunt d’art rupestre del Cocó de la Gralla,
organitzades pel Museu i els
Serveis Territorials de Cultura a l’Ebre. Més informació
i inscripcions a la pàgina
web del Museu.

L’ACTIVITAT

Reprenem els
tallers

La millora de les condicions sanitàries ha permès
que el Museu de la Pauma pugui reprendre la seua
activitat habitual pel que fa als tallers d’artesania.
Així, els dies 29, 30 i 31 de març, si la situació es
manté estable, es podrà realitzar, el taller de cabasset de pauma, a càrrec de les artesanes d’Art Pauma; i el dia 1 d’abril el del burret de pauma amb les
artesanes del Museu, tot coincidint amb la Setmana Santa. Tots els tallers programats pel Museu fins
a final d’any estan plens i hi ha llista d’espera. Les
places s’han limitat a vuit o menys persones.

El Museu com a
“Territori
Contemporani”

Territori Contemporani, un programa sobre art i cultura contemporània a Catalunya, conduït pel periodista Martí
Sales i produït per La Xarxa de Comunicació Local en col·laboració amb Vallès Oriental Televisió (VOTV), ha dedicat
el seu capítol 48 al Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma. L’episodi destaca l’aposta d’aquest museu
per fusionar art contemporani, artesania i disseny com una manera de projectar-se cap al futur. L’episodi fa un breu
repàs de la història del Museu de la Pauma alhora que esmenta alguns dels projectes impulsats els últims anys en
què aquesta interrelació entre artesania, art i disseny s’ha anat fent més palesa. El compartim.

No tot és pauma amb
barba de Pare Noel i
abecedari

Aquest curs 2020-21 continua “No tot és pauma”, un projecte impulsat pel Museu de la Pauma per a l’escola Teresa
Subirats del Mas de Barberans, ideat per Maria Pons i que realitzen les artesanes d’Art Pauma. En aquesta ocasió, els
elements que els xiquets i xiquetes han dut a terme són una barba de Pare Noel, feta amb esporgins de pauma i tires
de roba blanca, i un rètol artesanal amb el nom per a l’habitació que alterna els brins i esporgins de pauma amb les
vetes de roba de diferents colors.

