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La Fira de les
Fibres Vegetals

7 i 8 d’agost de 2021

Mas de Barberans

DISSABTE, 7 d’agost
10 h. Visita guiada a l’exposició Lookout per part dels seus
comissaris Tim Johnson i Mònica Guilera. Museu de la Pauma.
Gratuït. Aforament limitat. Inscripció prèvia a: https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/inscripcions-actes-destiu-al-museu
11 h. Obertura del 18è Racó dels Artesans i Fira monogràfica
de les Fibres Vegetals.
12 h. Benvinguda de l’alcalde i actuació de l’Associació Musical de Mas de Barberans.
12 i 13 h. Tallers participatius gratuïts d’una hora. Màxim 6
persones a cada sessió i taller. Plaça per ordre d’arribada:
- Fem un cinturó amb pauma. A càrrec d’Artpauma.
- Fem una polsera de medul·la de ratang. A càrrec de Mariona
Velasco.
- Fem una estoreta amb bova. A càrrec de Joan Clop.
- Fem un saquet d’herbes aromàtiques amb impressió natural

DIUMENGE, 8 d’agost
10 h. Visita guiada a l’exposició Lookout per part dels seus
comissaris Tim Johnson i Mònica Guilera. Museu de la Pauma. Gratuït. Aforament limitat. Inscripció prèvia a: https://
cdrmuseudelapauma.cat/worpre/inscripcions-actes-destiu-al-museu
11 h. Obertura de les parades.
12 i 13 h. Tallers participatius gratuïts d’una hora. Màxim 6
persones a cada sessió i taller. Plaça per ordre d’arribada:
- Fem un cinturó amb pauma. A càrrec d’Artpauma.
- Fem una polsera de medul·la de ratang. A càrrec de Mariona Velasco.
- Fem una estoreta amb bova. A càrrec de Joan Clop.
- Fem un saquet d’herbes aromàtiques amb impressió natural amb la tècnica hapa-zome. A càrrec de Montse Catalán.
12 h. Explicació dels mètodes d’elaboració del foc durant la
prehistòria i una exhibició del foc per fricció amb arc. Taller
de fer un collaret amb una placa de pissarra: polir, gravar i
fer el collaret. A càrrec de Marco Pla. Gratuït. Plaça per ordre
d’arribada. Màxim 10 persones.

Inscripció als tallers:Ótotes les persones que vulguin fer els tallers
s’hauran d’apuntar a l’estand de l’ajuntament situat al recinte de fira.
amb la tècnica hapa-zome. A càrrec de Montse Catalán.
12 h. Explicació dels mètodes d’elaboració del foc durant la
prehistòria i una exhibició del foc per fricció amb arc. Taller de
polsera de papirus. Gratuït. A càrrec de Marco Pla. Plaça per
ordre d’arribada. Màxim 10 persones.
13 h. Taller Infantil: Investiguem egagròpiles de mussol. A
càrrec dels educadors del PN dels Ports. Màxim 10 persones.
14 h. Tancament de fira.
17:30 h. Obertura de les parades.
18, 19 i 20 h. Tallers participatius gratuïts d’una hora. Màxim 6
persones a cada sessió i taller. Plaça per ordre d’arribada:
- Fem un cinturó amb pauma. A càrrec d’Artpauma.
- Fem una polsera de medul·la de ratang. A càrrec de Mariona
Velasco.
- Fem una estoreta amb bova. A càrrec de Joan Clop.

13 h. Taller Infantil: Investiguem egagròpiles de mussol. A
càrrec dels educadors del PN dels Ports. Màxim 10 persones.
14 h. Tancament de fira.
17:30 h. Obertura de les parades.
18, 19 i 20 h. Tallers participatius gratuïts d’una hora. Màxim 6
persones a cada sessió i taller. Plaça per ordre d’arribada:
- Fem un cinturó amb pauma. A càrrec d’Artpauma.
- Fem una polsera de medul·la de ratang. A càrrec de Mariona
Velasco.
- Fem una estoreta amb bova. A càrrec de Joan Clop.
- Fem un saquet d’herbes aromàtiques amb impressió natural
amb la tècnica hapa-zome. A càrrec de Montse Catalán.
18 h. Taller Infantil: Investiguem egagròpiles de mussol. A
càrrec dels educadors del PN dels Ports. Màxim 10 persones.
18 i 19 h. Espectacle Acuática (Bosch & Simons, 2019-2021).
Museu de la Pauma. Gratuït. Aforament limitat. Inscripció
prèvia a: https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/inscripcions-actes-destiu-al-museu
19 h. Explicació dels mètodes d’elaboració del foc durant la
prehistòria i una exhibició del foc per fricció amb arc. Taller

- Fem un saquet d’herbes aromàtiques amb impressió natural amb la tècnica hapa-zome. A càrrec de Montse Catalán.
18 h. Taller Infantil: Investiguem egagròpiles de mussol. A
càrrec dels educadors del PN dels Ports. Màxim 10 persones.
18 i 19 h. Espectacle Acuática (Bosch & Simons, 2019-2021).
Museu de la Pauma. Gratuït. Aforament limitat.
Inscripció prèvia a: https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/
inscripcions-actes-destiu-al-museu
19 h. Explicació dels mètodes d’elaboració del foc durant la
prehistòria i una exhibició del foc per fricció amb arc. Taller
de talla lítica. Gratuït. A càrrec de Marco Pla. Plaça per ordre
d’arribada. Màxim 10 persones.
21 h. Tancament de les parades.
22h. Música ambient. Carpa del camp de futbol.
22:30 h. Teatre Musical. A càrrec de la Companyia Fougrata.
Carpa del camp de futbol.

de pintura amb personatges del Cocó de la Gralla. A càrrec
de Marco Pla. Gratuït. Plaça per ordre d’arribada. Màxim 10
persones.
21 h. Tancament de les parades.
22 h. Música ambient. Carpa del camp de futbol.
22:30 h. Música en directe. Sandra Cooper & Robin Banerjee
Band (Amy Winehouse experience). Carpa del camp de
futbol.
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Exposicions i instal·lacions
• Lookout Cistelleria Europea.
Comissariada per Mònica Guilera i Tim Johnson.
• Instal·lació d’Escultura Efímera: Hort Sonor.
A càrrec de Joan Farré i Aleix Grifoll. Al costat de la piscina municipal.

En tot moment se seguiran les instruccions del PROCICAT.

