
L’Estiu al Mas de Barberans és sinònim de fibres vegetals. El municipi es prepara per acollir les activitats 
més importants de l’any relacionades amb l’artesania de la pauma: el Racó dels Artesans, la Fira Monogràfi-
ca de les Fibres Vegetals, el Fibrescampus i el projecte d’art efímer Fibrejant, entre d’altres activitats. D’això 
i més temes te’n parlem en aquest butlletí digital. Llegeix-nos!!! 

Estiu sinònim 
de fibres

L’ombra de les fibres vegetals tornarà a posar un toc de frescor a la canícula estival del Mas de Barberans, 
que com cada any ha reservat el primer cap de setmana d’agost per exhibir peces i creacions d’arreu del 
planeta dins el  Racó dels Artesans, la Fira Monogràfica de les Fibres Vegetals, que tindrà lloc els dies 6 i 
7 d’agost. Hi haurà una cinquantena d’artesans i artesanes, una xifra similar a la de les passades edicions, 
però es recupera l’esperit internacional que la pandèmia va deixar en suspens l’última edició. El certamen 
està organitzat per l’Ajuntament del Mas i el Museu de la Pauma. Podeu consultar el programa clicant aquí. 

Racó dels Artesans 
amb esperit 
internacional

El Racó dels Artesans conti-
nua apostant per la senyalit-
zació sostenible. Un projec-
te coordinat per Sefa Villalbí 
d’ESARDI que enguany ha 
sumat la col·laboració del 
Garage LAB de la Fundació 
Gentis que ha retolat amb 
làser els senyals de pauma. 

Una de les novetats del XIX 
Racó dels Artesans és el 
taller gratuït que es podrà 
desenvolupar durant el 
diumenge 7 d’agost a la fira. 
L’impartirà l’artesana belga 
Lieve Lickens. Cal inscripció 
prèvia a través d’aquest 
enllaç.
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https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/wp-content/uploads/2022/07/programa-fira-2022-1.pdf
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/taller-vimet-fira-2022/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/el-raco-dels-artesans-recupera-lesperit-internacional/


Fibrejant, el projecte d’art efímer que cada any coincidint amb el Fibrescampus s’implementa en algun espai exte-
rior del Mas de Barberans s’inspirarà enguany en el fruit de l’olivera, l’oliva, i més concretament en el seu pinyol. El 
projecte porta per títol Olive Stone, i les artistes cistelleres Lore Wild (Alemanya) i Valérie Testu (França) seran les 
encarregades de dur-lo a la pràctica.

Fibrejant un pinyol 
d’oliva

Làmines de castanyer, vímet, fulles de panolla de panís i jonc. Aquestes són les fibres vegetals que s’empraran com 
a matèria primera en els cursos del Fibrescampus d’enguany centrats en elaborar diversos tipus de cistells. Es tracta 
de l’espai de formació del Museu de la Pauma que cada any es desenvolupa com a prèvia al Racó dels Artesans i que 
forma part del programa de Campus de cultura popular de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural. S’hi desenvoluparan quatre cursos de dos dies entre l’1 i el 4 d’agost.

Diversitat cistellera al 
Fibrescampus

ÚLTIMS TALLERS

 A llatar!, el taller que im-
parteixen les artesanes del 
Museu de la Pauma i que 
durant l’any té una periodi-
citat quinzenal,  ha ampliat 
horaris i es realitza tots els 
dijous de juliol. És gratuït 
i hi poden participar totes 
aquelles persones empadro-
nades o amb una vinculació 
directa al Mas.

Les artesanes del Museu 
de la Pauma han participat 
aquest mes de juny a les jor-
nades culturals Bells temps 
de la residència diocesana 
de Sant Miquel Arcàngel de 
Tortosa. Han ensenyat als i a 
les residents a elaborar una 
polsera amb pauma. Des del 
Museu es valora positiva-
ment  l’experiència.

L’ESPOT DE LA FIRA

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcEKAi7XDxm8
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/fibrejant-un-pinyol-doliva/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/diversitat-cistellera-al-fibrescampus/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/a-llatar-tots-els-dijous-de-juliol/
https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/pauma-inclusiva/

