La Fira de les Fibres Vegetals
Visitar Mas de Barberans durant aquests dies
permetrà conèixer com persones artesanes
vingudes de diferents zones geogràfiques
treballen fibres vegetals com el jonc, la
canya, l’espart, la pauma, el bambú, l’olivera,
el cànem, el vímet, la bova, el lli i l’esbarzer,
entre d’altres.
Demostracions artesanals, tallers de fibres
per a la canalla i adults, visites guiades,
concursos, exposicions, activitats musicals i
gastronòmiques a l’aire lliure... són algunes
de les activitats en què podreu participar.
Organitza

La Feria de las Fibras Vegetales
Visitar Mas de Barberans durante estos días
permitirá conocer como personas artesanas
procedentes de diferentes zonas geográficas trabajan fibras vegetales como el junco,
la caña, el esparto, el palmito, el carrizo, el
olivo, el cáñamo, el mimbre, la enea, el lino y
la zarza, entre otros.
Demostraciones artesanales, talleres de
fibras para niños y adultos, visitas guiadas, concursos, exposiciones, actividades
musicales y gastronómicas al aire libre, son
algunas de las actividades en las que se
podrá participar.

The Fair of Plant Fibres

The 17th Corner of the Artisans, The Fair of
Plant Fibres, is going to take place in Mas de
Barberans streets and squares during the
3rd and 4th of August.
Visiting the village during these days will
allow the visitor to get to know the way the
craftsmen/women work with a range of
plant fibres.
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Informació dels tallers:
Exposicions i instal·lacions:
• “Elogi a la cistelleria” comissariada per Joan Farré i
Maria Pons. Museu de la Pauma
• Instal·lació d’Escultura Efímera: “Olive Stone”
A càrrec de Valérie Testu i Lore Wild. Zona de les basses.
• “El Mas de Barberans, estudi de creació”
Obres de Rosa Compte i Pere Planells. Lo Fato. Art Factory.
• Elaboració d’un mural, a càrrec de Lara Gombau,
al recinte firal. Actvitat impulsada des del projecte jove local.
Museu obert durant tot l’horari de fira.

Els tiquets de tots els tallers es recullen a l’estand de l’ajuntament a partir d’una hora abans del començament.
Plaça per ordre d’arribada. Durada d’una hora aproximadament.
Màxim 6 persones a cada sessió dels de fibres vegetals,
i 10 persones a cada sessió dels de prehistòria.
Els tallers de fibres vegetals, a partir de 12 anys o menys de 12
anys acompanyats per un adult.
Una mateixa persona només pot fer una vegada el taller.
Totes les activitats de la fira són gratuïtes.

DISSABTE, 6 d’agost
11 h. Obertura del 19è Racó dels Artesans i Fira monogràfica de les Fibres Vegetals.
12 h. Inauguració de la fira a càrrec del senyor Joan Maria Pont i Bel. Acompanyament de les autoritats a l’espai firal a càrrec de la Unió Musical de Mas de
Barberans.
12 i 13 h. Tallers amb fibres vegetals:
- Fem un cinturó o una llaça (estalvis) amb pauma. A càrrec d’Artpauma.
- Fem una nina amb bova. A càrrec de Maria Escura.
- Fem un atrapa-somnis, tècnica cistelleria marinera. A càrrec d’Elvira Serra.
- A Llatar, a càrrec d’Art de la Pauma del Parc de Llevant de Mallorca. Taller obert
durant tot el dia.
De 11 a 14 h. Espai de joc lliure i experimentació en família. Taller de pintar cares.
A càrrec d’ARTRA.
12 h. Explicació dels mètodes d’elaboració del foc durant la prehistòria i una exhibició del foc per fricció amb arc. A càrrec de Marco Pla.
13 h. Joc Infantil “Voltors i companyia”. Per a infants a partir de 6 anys. Màxim 16
participants. A càrrec dels educadors del Parc Natural dels Ports. Plaça per ordre
d’arribada. Lloc: parc infantil situat al recinte firal.
13 h. Visita guiada al Museu de la Pauma. Màxim 15 persones. Inscripció prèvia a
cdrmuseudelapauma.cat/la-fira o el mateix dia al Museu si queden places lliures.
14 h. Tancament de fira.

17:30 h. Obertura de les parades.
18 h. Visita guiada a l’exposició “Elogi a la cistelleria” per part dels seus comissaris
Joan Farré i Maria Pons. Màxim 20 persones. Museu de la Pauma. Inscripció prèvia a cdrmuseudelapauma.cat/la-fira o el mateix dia al Museu si queden places
lliures.
18 h. Joc Infantil “Voltors i companyia”. Per a infants a partir de 6 anys. Màxim 16
participants. A càrrec dels educadors del Parc Natural dels Ports. Plaça per ordre
d’arribada. Lloc: parc infantil situat al recinte firal.
18 i 19 h. Tallers amb fibres vegetals:
- Fem un cinturó o una llaça (estalvis) amb pauma. A càrrec d’Artpauma.
- Fem una nina amb bova. A càrrec de Maria Escura.
- Fem un atrapa-somnis, tècnica cistelleria marinera. A càrrec d’Elvira Serra.
- A Llatar, a càrrec d’Art de la Pauma del Parc de Llevant de Mallorca. Taller obert.
De 18 a 21 h. Espai de joc lliure i experimentació en família. Taller de pintar cares.
A càrrec d’ARTRA.
19 h. Actuació al mateix recinte firal del Grup Tradicional “Repica Talons”
19 h. Explicació dels mètodes d’elaboració del foc durant la prehistòria i una
exhibició del foc per fricció amb arc. Taller de ceràmica prehistòrica.
21:30 h. Tancament de les parades.
22:30 h. Actuació musical al mateix recinte firal. A càrrec d’Albino Tena and The
Gluten’s Band amb l’espectacle “La vida torna”.
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DIUMENGE, 7 d’agost
11 h. Obertura.
12 h. i 13 h. Tallers amb fibres vegetals:
- Fem un cinturó o una llaça (estalvis) amb pauma. A càrrec d’Artpauma.
- Fem una nina amb bova. A càrrec de Maria Escura.
- Fem un atrapa-somnis, tècnica cistelleria marinera. A càrrec d’Elvira Serra.
- A Llatar, a càrrec d’Art de la Pauma del Parc de Llevant de Mallorca. Taller
obert durant tot el dia.
12 i 13 h. Intensiu de prehistòria. 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 (sessió a les 12 i
a les 13 h.). A càrrec de Marco Pla.
13 h. Joc Infantil “Voltors i companyia”. Per a infants a partir de 6 anys. Màxim
16 participants. A càrrec dels educadors del Parc Natural dels Ports. Plaça per
ordre d’arribada. Al parc Infantil situat al recinte firal.
13 h. Visita guiada al Museu de la Pauma. Màxim 15 persones. Inscripció prèvia
a cdrmuseudelapauma.cat/la-fira o el mateix dia al Museu si queden places
lliures.
14 h. Tancament de fira.

17:30 h. Obertura de les parades.
18 i 19 h. Tallers amb fibres vegetals:
- Fem un cinturó o una llaça (estalvis) amb pauma. A càrrec d’Artpauma.
- Fem una nina amb bova. A càrrec de Maria Escura.
- Fem un atrapa-somnis, tècnica cistelleria marinera. A càrrec d’Elvira Serra.
- A Llatar, a càrrec d’Art de la Pauma del Parc de Llevant de Mallorca.
Taller obert.
18 h. Joc Infantil “Voltors i companyia”. Per a infants a partir de 6 anys.
Màxim 16 participants. A càrrec dels educadors del Parc Natural dels Ports.
Plaça per ordre d’arribada. Al parc Infantil situat al recinte firal.
De 18 a 21 h. Espai de joc lliure i experimentació en família. Taller de pintar
cares. A càrrec d’ARTRA.
19 h. Actuació al mateix recinte firal de Guardet lo Cantador i la seva
rondalla.
19 h. Explicació dels mètodes d’elaboració del foc durant la prehistòria
i una exhibició del foc per fricció amb arc. Taller de pegues naturals els
assistents engalzaran i apegaran una làmina de sílex a una branca de saüc.
A càrrec de Marco Pla.
21.00 h. Tancament de les parades.
22:30 h. Actuació musical al mateix recinte firal. A càrrec de Stromboli
Jazz Band.

