TALLERS, PARADES I DEMOSTRACIONS

ARTRA

CATÀLEG
ARTESANIA

ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE FIRES D'ARTESANIA O TRADICIONALS

PARADES
Exposició i venda d'artesania catalana
certificada. Professionals reconeguts
per la Generalitat de Catalunya.

TALLERS
Dirigits a infants i impartits pels propis
artesans/es, assessorats per l'equip
d'ARTRA. De durada variable.

DEMOSTRACIONS
Participatives o d'observació, de
diferents oficis artesans. Pràctiques
tradicionals i contemporànies.

SERVEIS

Tallers, Parades o Demostracions de qualitat amb gestió integral
Opcions

Parades d'artesania
Demostracions d'oficis
Tallers i activitats infantils o per adults
Consultoria i Assessorament per al desenvolupament de Fires Mercat Artesania
Gestió integral fira
TALLER DESTACAT
Serveis de comunicació
Disseny gràfic i Imatge corporativa

ARTRA
fires,

us oferim tallers, demostracions i parades d'artesania certificada i de qualitat per a

escoles

o

esdeveniments

varis.

Artesania

tradicional

i

contemporània,

certificada

i

proximitat

i

avalada per la Generalitat de Catalunya. Un potent atractiu per a tots els públics.

ARTESANIA I TERRITORI.

Aquest

catàleg

és

una

aposta

per

l'artesania

de

·

identitària. Volem que aquest catàleg esdevingui una opció més de negoci per al col lectiu,
una acció que a més de dignificar la seva feina els hi ofereix visibilitat i promoció. És per això
que

les

tarifes ofertades respecten

d'Artesans
participen.
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i

Artesanes

de

les

Terres

els

de

preus

l'Ebre,

i

i

condicions

de

tots

els

acordades
artesans

i

per

l'Associació

artesanes

que

hi

TALLERS D'ARTESANIA
Es pot escollir només el taller o afegir la demostració i parada.
Les parades, amb venda d'artesania, inclouen demostració de l'ofici tot el dia.

CERAMISTA

1.

JOSEP PAPASEIT

Ceràmica tradicional al torn i
venda d'artesania utilitària
típica de les Terres de l'Ebre.

Aquest artesà disposa de tallers
infantils i per adults.
Consultar pàgina. 9.

TEIXIDORA

2. MONTSE CATALÁN
Teixits artesanals fets amb
teler tradicional i fibres
naturals i ecològiques. Venda
de roba sostenible.
Aquesta artesana disposa de tallers
infantils i per a adults.
Consultar pàgina 9.

JOIERA
PAPER RECICLAT

3.

MARIA LANAU

Creació artesanal de joies
amb plata i pedres precioses
naturals.
Complementa l'ofici de joieria
amb altres com el clavat
(engast) de pedres i gravat a
mà amb burí.

Venda de joieria d'autor.
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LLATADORES

4.

ARTPAUMA

Margalló treballat de manera
tradicional i peces adaptades a
les necessitats actuals. Venda
d'articles de pauma diversos.
Aquestes artesanes disposen de
tallers infantils i per audults.
Consultar pàgina 9.

CERAMISTA

5. TERESA - MARTA BATALLA
Ceràmica treballada
manualment amb tècniques
ancestrals. Venda de joies i
peces decoratives.
Aquesta artesana disposa de
tallers infantils i per adults.
Consultar pàgina 9.

FILADORA
PAPER RECICLAT

6. MONTSE CATALÁN
Llana filada directament del
velló amb filosa artesanal.
Venda de roba, complements
i calçat ecològic i sostenible.
Aquesta artesana disposa de tallers
infantils i per a adults.
Consultar pg. 9.
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SABATER I MARROQUINER

7. OSCAR ESPINÓS
Artesà del cuir en totes les
seves vessants. Demostració de
sabater i fundes instruments.
Venda de calçat, bosses, jocs...
Aquest artesà disposa de tallers
infantils.
Consultar pàgina 9.

ARTESANIA 3D

8. PERE GONZÁLEZ
Constructor d'objectes de
fusta amb 2D i 3D. Peces
personalitzades, decoratives o
utilitàries que prèviament
dibuixa de manera digital i
que, posteriorment,
imprimeix amb maquinària
feta per ell.
Venda de productes de fusta
diversos.

TINTORERA
PAPER RECICLAT

9. MONTSE CATALÁN
Plantes, flors i tècniques
mil·lenàries. Venda de roba
tenyida amb tints naturals i
estampació vegetal.
Aquesta artesana disposa de tallers
infantils i per a adults. Consultar
pàgina 10
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GUARNICIONER

10. MARIANO I FRANCESC FONS
Amb cuir, adobat a mà,
elaboració i reparació de peces
tradicionals per guarnir el
bestiar. Actualment i seguint
amb la mateixa línia de treball,
elaboren peces d'ús quotidià
com bosses per a l'ordinador o
espardenyes.
Venda d'articles de cuir de tot
tipus.

COTONERA

11.

PILAR GIRBES

Articles amb cotó, de conreu
propi, treballat artesanalment
a mà o amb fus. Venda
d'objectes decoratius fets
amb cotó.
Aquesta artesana disposa de tallers
infantils i per a adults. Consultar
pàgina 10.

FUSTER/EBENISTA
PAPER RECICLAT

12.

ÁLVARO I ROGER VALLDEPÉREZ

Elaboració de mobiliari i
peces d'ús quotidià, fetes
amb tot tipus de fusta i de
manera artesanal. Acabats
amb pintura ecològica.

Venda de mobiliari
contemporani, artístic i rústic:
làmpades, taules, tauletes,
escorredors, penjadors, etc.
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SABONERA

13. ROSER GINÉ
Sabó fet de manera artesanal,
amb receptes i procediments
tradicionals. Venda de sabó
de diferents formes i tipus.
Aquesta artesana disposa de tallers
infantils i per a adults.
Consultar pàgina 10.

CERÀMICA

14. JOAN CORTIELLA

Terrisser tradicional que
ens mostra un ofici arrelat
al territori des del S. XVIII.
Treballa amb el torn de peu,
un torn que es mou sense
electricitat, tal i com ho fèia
el seu pare i avi.

Aquest artesà disposa de tallers
infantils.

MÚSICA
TRADICIONAL
PAPER
RECICLAT

15. SERGI MASIP
Taller de ball i cant
tradicionals. Inclou gèneres,
jota amb estribillos i
fandangos.

Aquest artesà disposa de tallers
infantils i per adults.
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16. MON ARTESANIA

FIBRES VEGETALS

Tallers i articles decoratius i
utilitaris de pauma, espart i
boba. Venda de peces també
a petició, adaptant mides i
materials al gust.

Aquesta artesana disposa de tallers
infantils (+9 anys) i per a adults.
Consultar.

14. JOAN CORTIELLA

CERÀMICA

Terrisser tradicional que
ens mostra un ofici arrelat
al territori des del S. XVIII.
Treballa amb el torn de peu,
un torn que es mou sense
electricitat, tal i com ho fèia
el seu pare i avi.

Aquest artesà disposa de tallers
infantils.

12. SERGI MASIP

MÚSICA
TRADICIONAL
PAPER
RECICLAT

JTaller de cant i ball
tradicionals. Inclou gèneres,
jota amb estribillos i
fandangos.

Els artesans i artesanes poden adaptar el taller segons proposta.
CONSULTA'NS
Aquest artesà disposa de tallers
infantils i per adults.
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TALLERS

CERAMISTA - peça fang

TEIXIDORA - peça tèxtil
fibres

LLATADORES - peça pauma

TEIXIDORA

L'artesà, amb l'ajuda d'un torn
tradicional,
ens
explica
les
curiositats de l'ofici, ensenyant-nos,
un per un els secrets per utilitzarlo. Ens enfangarem i acabarem
fent-nos una peça de ceràmica!

CERAMISTA - peça fang

Aprendrem el punt bàsic de teler:
tafetà. També a construir un teler
fàcilment amb rames o tiges de
plantes i arbres de l'entorn i, amb
llana filada, crearem una obra d'art
que ens emportarem a casa!

FILADORA - Sikuli

Les artesanes d'Artpauma ens
ensenyaran a llatar. Coneixerem
l'art de la pauma de la mà de
dones sàvies que ens explicaran
d'on treuen els brins i com els
treballen. Ens emportem la peça!

MARROQUINER - peça cuir

TEIXIDORA

Sense torn, només amb l'ajuda de les
mans i eines bàsiques, coneixerem la
tècnica del pessic. Una tècnica
prehistòrica de resultats sorprenents!
L'artesana també ens ensenya a
estampar amb elements naturals. Ens
emportem la peça!
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Farem un recorregut per conèixer
tot el procés de la llana: rentar el
velló, escarmenar, cardar, filar i
tenyir amb plantes tintòries.
Teixirem un Ull de Déu o Sikuli amb
pollissos d'olivera i llana de colors.
Ens emportarem el teler protector!

Amb cuir adobat per l'artesà ens
farem una polsera, un moneder o
un clauer al nostre gust! Ens
ensenyarà els diferents tipus de
pell que s'utilitzen per a l'ofici, les
tècniques per treballar-la i les
ferramentes.

TALLERS

TINTORERA - dibuix

TINTORERA - bosseta

SABONERA - sals o sabó

TEIXIDORA

Pintarem amb flors fresques, arrels
i fruits descobrint la força de la
natura. Acabat el dibuix hi afegirem
suc de llimona (pH àcid) i sabó (pH
alcalí) per observar que passa!
Protegirem els colors amb una
emulsió de cera d’abelles i olis
essencials... Convertint el dibuix en
perfum de flors!

L'artesana ens mostrarà i explicarà
els secrets de les plantes tintòries i
els pigments que en surten d’elles.
Seguidament, elaborarem cadascú
la nostra pintura 100% natural i
estamparem amb tampons de
fusta una bosseta que ens
emportarem a casa plena de llana i
espígol

Aprendrem a fer sals aromàtiques
per al bany o flors de sabons en
fred. Cosmètica artesanal i d'origen
tradicional, que farem recuperant
les receptes de les nostres àvies.
Tallers on els ingredients que
utilitzem són aptes per a l'ús infantil
i quotidià.

COTONERA- polsera

TEIXIDORA

Amb l'ajuda d'un fus i l'artesana, els
infants podran fer-se a mida un
braçalet de cotó 100% natural.
Cotó que la mateixa artesana ha
cultivat al cor del Delta de l'Ebre.
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645343013

·

info@artra.cat

·

www.artra.cat

Amb la col·laboració

ARTRA PREMIATS

Premi Nacional Artesania Impulsa

Premi Emprèn

Premi a l'Emprenedoria

