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PRESENTACIÓ

Un any més arriba la cita estrella per als amants de l’art i la cultura del 
fang a Catalunya i aquest any ho fa amb Romania com a país convidat. 

Es tracta de l’Argillà Argentona, la Fira Internacional de Ceràmica, que aquest 2018 

tindrà lloc des del divendres 6 fins al diumenge 8 de juliol. Entre les 10h del matí i les 22h 

del vespre els carrers d’Argentona s’ompliran d’artesans de la ceràmica i institucions que 

exposaran al públic argentoní i d’arreu del país les seves creacions. 

Quatre edicions amb fira pròpia
Ja és el quart any consecutiu que l’abans coneguda com a “Fira del Càntir” se 

celebra separada de la Festa Major del municipi. Aquest canvi s’ha consolidat 

amb l’objectiu de convertir aquesta fira en l’esdeveniment de referència 

al sud d’Europa en relació a la ceràmica i, així, atraure més visitants i 

expositors.

Argillà Argentona
Fira Internacional de la Ceràmica  
6, 7 i 8 de juliol de 2018

La Fira Internacional de Ceràmica Argillà 
Argentona és la més important del 

país en aquest sector, tant pel nombre i 
qualitat dels participants com per la xifra 
de públic assistent. Actualment la visiten 

prop de 25.000 persones, sent així una 
importantíssima plataforma de difusió dels 

sectors de la terrissa tradicional i popular  
i la ceràmica artística
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Una desena de països a la fira
Enguany se superaran de nou la setantena d’artesans i terrissaires 

representant països ben diversos com Portugal, Itàlia, el Regne 

Unit, França, Letònia, Espanya, Argentina, el Marroc, Rússia i, 

com és evident, Catalunya. El país convidat, que comptarà 

amb una presència destacada serà Romania, un país amb una 

gran tradició ceramista que ha cultivat des de fa molts anys 

diversos estils característics i ben diferents entre ells. Hi haurà 

quatre expositors a la Plaça de l’Església i una exposició a l’Antic 

Ajuntament.

La programació
Al llarg de tot el cap de setmana tindran lloc diverses activitats, com ara 

tallers de ceràmica al torn i demostracions de terrissa tradicional, una 

acció artística de decoració en directe d’un càntir gegant, exposicions 

al Museu del Càntir, la Casa Gòtica i el Saló de Pedra o la 14a Mostra de 

Cinema sobre ceràmica. La Fira de Ceràmica estarà ubicada en un bonic 

circuit urbà pel centre peatonal de la vila que passarà per l’Avinguda Puig 

i Cadafalch, el carrer Gran, la plaça de Vendre, el carrer Torras i Bages i la 

plaça de l’Església.

Tota la programació de les activitats  
es pot consultar a través del nou domini web 

www.argillaargentona.cat i també  
a través dels perfils a Facebook i Twitter  

@argillargentona
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EL CÀNTIR

El CÀNTIR DE L’ANY 2018: 
“càntirnplora” de Joan i Pol Cruanyes 

i Carles Bassó

El càntir de l’any 2018 és un disseny original dels arquitectes Joan Cruanyes i Carles Bassó 

amb la col·laboració de Pol Cruanyes, que li han posat el suggerent nom de càntirnplora, 

ja que parteix del concepte bàsic del càntir però amb la forma plana i rodona d’una 

cantimplora. 

Per primera vegada el càntir de l’any tindrà dues versions, ja que es farà en negre i 

vermell, tot recuperant la complementarietat d’aquests dos colors ja aplicada al disseny 

gràfic i industrial durant els primers anys del segle XX. 

Com ja es va fer l’any passat, el càntir anirà numerat individualment i se’n farà una tirada 

limitada a 3.000 exemplars (1.500 de cadascuna de les dues versions).
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El país convidat a l’Argillà 2018  
és Romania

El principal motiu d’haver escollit Romania com a país convidat a l’Argillà Argentona 

és que és el tercer membre de l’Agrupació Europea de Ciutats de la Ceràmica (AEuCC) –

descomptant Espanya, i l’únic després d’Itàlia i França– que encara no havia estat convidat 

a la fira. Una altra raó important és que Romania és aquí un país força desconegut i encara 

ho és més la seva cultura i molt més la seva ceràmica, fet que volem pal·liar en la mesura del 

possible amb la seva presència la fira i amb l’exposició que protagonitzaran.

La ceràmica romanesa es mou, com en altres països de l’Est (com Polònia i Hongria), entre 

una llarga i antiga tradició que ha arribat amb força fins als nostres dies i una generació 

de joves ceramistes que han apostat amb força per nous llenguatges expressius i noves 

tècniques. 

ROMANIA
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Pel que fa a la vessant més tradicional, hi trobem una terrissa de caire essencialment 

funcional i decorativa, produïda en municipis de llarga tradició terrissaire, entre les quals 

destaca Horezu, que vindria a ser com la capital de la ceràmica romanesa, amb un important 

nombre de petits tallers en actiu i amb la fira de referència del país, anomenada Cocosul 

d’Hurez, que se celebra cada any a principis de juny. Cal fer especial esment de la seva 

tècnica decorativa, declarada per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat 

l’any 2012 i que es pot veure en moltes de les peces d’aquesta mostra i a les parades dels 

terrissaires convidats a la fira d’enguany. Es decoren els objectes en tons foscos de color 

marró, vermell, verd, blau i color marfil, mitjançant una banya de bou buida i un pal de 

punta fina, tot fent com unes aigües i formes en zig-zag. El gall és el motiu decoratiu central, 

específic de la zona, però també hi trobem peixos, coloms, raïm, fulles, blat i elements 

geomètrics. 

Pel que fa a la ceràmica de creació contemporània, veurem obres de joves talents que 

estan en fase de creixement i de desenvolupament d’un llenguatge propi. Estem davant d’un 

moviment ceràmic que s’està apropant a les tendències creatives internacionals. Gaudiu 

d’aquesta possibilitat de gaudir de la ceràmica romanesa, especialment atenent a les poques 

oportunitats que tenim de veure obres d’aquest país a Catalunya.
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La gran cita de la ceràmica al nostre país arriba puntual com cada 

any a Argentona amb interessants exposicions d’un altíssim nivell i 

interès artístic i cultural. Aquest 2018 viurem de nou tres exposicions 

especialment preparades per aquesta Fira, que s’inauguraran el dia 6 

a la tarda, dues de les quals es podran visitar més enllà de les dates de 

l’Argillà. Recordem que l’Argillà Argentona 2018 començarà el divendres 6 

de juliol i s’allargarà fins al diumenge 8, de les 10 del matí a les 22h de la nit. 

“Ceràmiques”, d’Enric Mestre (Museu del Càntir)
L’obra ceràmica del valencià Enric Mestre (Alboraia, 1936) seleccionada per a 

ser mostrada temporalment al Museu del Càntir d’Argentona, pertany a les 

últimes dues dècades d’aquest pintor i escultor que compta amb una llarga 

trajectòria i un notable reconeixement, nacional i internacional, dins la seva 

especialitat. 

Són quinze obres realitzades en matèria ceràmica, entre 1998 i 2018, 

representatives de l’etapa de més plenitud creativa de l’autor, sis de les quals 

s’exposen per primera vegada. Es tracta d’obres que destaquen per la seva 

rotunda sobrietat, a més dels múltiples suggeriments formals que planteja, i 

per la magistral realització aconseguida malgrat la seva complexitat tècnica. 

Escultures d’un potent poder evocador de l’arquitectura, però allunyades de 

ser la representació de construccions reals o funcionals. 

S’inaugurarà el 6 de juliol a les 18:30h  

i es podrà visitar fins al 9 de setembre.

1

EXPOSICIONS

L’obra d’Enric Mestre, la ceràmica 3D  
i la ceràmica de Romania, 

exposicions de l’any a l’Argillà
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”Dissenys i Ceràmica 3D” (Casa Gòtica)
Es tracta d’una mostra que ens permet veure les possibilitats que ens brinda 

la impressió 3D ceràmica. Per fer-ho Protopenedès ha produït una sèrie de 

peces pròpies i de diferents dissenyadors on es poden observar diferents 

implementacions, resultats, materials i tecnologies. La mostra té una 

vocació didàctica i recull una vintena d’obres que presenten el resultat final 

així com parts del procés o errors d’impressió per tal d’apropar el visitant a 

aquesta tecnologia amb totes les seves virtuts i dificultats.

Protopenedès és la branca I+D de Ceràmica Baltà, taller familiar regentat per 

Josep Maria Baltà i dedicat a la ceràmica artística i decorativa. L’escultura, 

els motlles i la immediatesa de certs projectes van portar a Martí Baltà 

a interessar-se per la impressió 3D quan encara no existia la possibilitat 

d’imprimir directament amb ceràmica. 

S’inaugurarà el 6 de juliol a les 17:45h i es podrà visitar fins al 22 de juliol.

Ceràmica Tradicional i Creativa Actual de Romania  
(Saló de Pedra)
Romania és el país convidat en aquesta edició d’Argillà Argentona i com a 

tal protagonitzarà l’exposició internacional i més efímera, ja que només es 

podrà visitar durant els dies de la fira. 

La ceràmica romanesa es mou, com en altres països de l’Est (com Polònia 

i Hongria), entre una llarga i antiga tradició que ha arribat amb força fins 

als nostres dies i una generació de joves ceramistes que han apostat amb 

força per nous llenguatges expressius i noves tècniques. En el primer bloc hi 

trobem una terrissa de caire essencialment funcional i decorativa, produïda 

en municipis de llarga tradició terrissaire, entre les quals destaca Horezu, 

la “capital de la ceràmica romanesa”. Pel que fa a la creació contemporània, 

es podran veure a la mostra joves talents en fase de creixement i de 

desenvolupament d’un llenguatge propi. Cal gaudir d’aquesta mostra de 

ceràmica romanesa, especialment atenent a les poques oportunitats que 

tenim de veure obres d’aquest país a Catalunya.

S’inaugurarà el 6 de juliol a les 17:00h i es podrà visitar fins al 8 de juliol.

A banda d’aquestes tres exposicions especials i gratuïtes, també es podran 

visitar dues exposicions més al Museu del Càntir: la permanent (“5 àmbits 

temàtics sobre el món dels càntirs i Espai Picasso”) i la temporal (“Càntirs 

d’arreu del món”). Aquestes dues estan incloses dins del preu del museu.

3

2
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ARGILLÀ ARGENTONA
FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA 
6, 7 i 8 de juliol 2018

ARGILLÀ ARGENTONA - FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA   
ARGILLÀ ARGENTONA - FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
ARGILLÀ ARGENTONA - INTERNATIONAL CERAMICS FAIR

Dies 6, 7 i 8 de juliol , de 10 h a 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h)
Ubicació: Circuit urbà al centre de la vila: Avinguda Puig i Cadafalch, C. 
Gran, Plaça de Vendre, C. Torras i Bages i  Plaça de l’Església. 
Països representats: Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia, França, Regne 
Unit, Letònia, Argentina, Marroc i Rússia

PAÍS CONVIDAT ROMANIA
PAÍS INVITADO ROMANIA 
GUEST COUNTRY ROMANIA

Plaça de l’Església

Horari: de 10 h a 22 h ( amb pausa de 14 h a 17 h)

ACCIÓ ARTÍSTICA. RAFAEL ROMERO. “NAVIGARE”
ACCIÓN ARTÍSTICA. RAFAEL ROMERO “NAVIGARE”
PERFORMANCE. RAFAEL ROMERO “NAVIGARE”

Decoració en directe d’un càntir gegant

Col·labora: Pando

Lloc: Cruïlla C/ Gran – Bernat de Riudemeia 

Horari: Dia 7 a les 17h

TALLERS I DEMOSTRACIONS DE CERÀMICA 
TALLERES Y DEMOSTRACIONES DE CERAMICA 
CERAMIC WORKSHOPS 

Col·labora: Ceràmica Collet – Sio-2

Demostracions de terrissa tradicional Demostraciones de alfarería 
tradicional Demonstration of traditional pottery
A càrrec del terrisser Josep Matés 

Demostracions de tècniques de producció ceràmiques

Lloc: Plaça de Vendre Horari: Dies 6, 7 i 8 de juliol d’11 h a 14 h i de 18 h a 20 h

EL PROGRAMA
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Taller de ceràmica al torn
Taller de ceràmica al torno 
Pottery throwing workshop     

Poden participar-hi tots els infants. Servei de monitoratge

Lloc: Plaça de Vendre

Horari: Dies 6 al 8 de juliol d’11 h a 14 h i de 18 h a 21 h (el dia 8 acaba a les 20 h)

Taller de rakú: pintar i coure una peça de ceràmica
Taller de rakú: pintar y cocer una pieza de cerámica
Rakú workshop: paint and cook a piece of clay

Obert a tot el públic. Servei de monitoratge

Lloc: Plaça de Vendre

Horari: Dia 7 de juliol de 19 h a 22 h 

Concurs de torn 
Concurso de torno 
Competition potter’s wheel

Col·labora: ANPER 

Adreçat a terrissers i ceramistes 

Premi: Xec per un valor de 400 € per a gastar a la botiga online d’Anper: www.anper.net 

+ trofeu per als tres primers classificats

Lloc: Plaça de Vendre

Horari: Dia 6 de juliol de 19:30 h a 21 h 
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EXPOSICIONS EXPOSICIONES EXHIBITIONS

Museu del Càntir
ENRIC MESTRE. CERÀMIQUES

Comissariat de l’exposició: Josep Perez Camps

Inauguració: 6 de juliol a les 18,30 h

Horari especial de visita durant la fira: de 10 h a 14 h i 17 h a 22 h

Oberta al públic fins al 9 de setembre

Entrada lliure

Casa Gòtica
Inauguració: 6 de juliol a les 17:45 h
DISSENYS I CERÀMICA 3D 

Comissariat de l’exposició: Protopenedès

Horari especial de visita durant la fira: de 10 h a 14 h i 17 h a 22 h

Exposicions obertes fins al  22 de juliol

Entrada lliure

Saló de Pedra
CERÀMICA TRADICIONAL I CREATIVA ACTUAL DE ROMANIA

Comissariat de l’exposició: Associació Romanesa de Ciutats de la Ceràmica (ArCC)

Inauguració: 6 de juliol a les 17,00 h 

Horari especial de visita durant la fira: de 10 h a 14 h i 17 h a 22 h

Exposició oberta fins al  8 de juliol

Entrada lliure

Museu del Càntir
CÀNTIRS D’ARREU DEL MÓN

Horari especial de visita: De 10 h a 14 h i 17 h a 22 h

En aquesta exposició faràs una volta al món a través del càntir i descobriràs amb ell la gran 

riquesa i diversitat de cultures i pobles de la Terra. 

Visita inclosa amb el preu d’entrada del Museu

Museu del Càntir
Exposició permanent: 5 àmbits temàtics sobre el món dels càntirs i Espai Picasso

Horari especial de Fira: Dies 6 al 8 de juliol de 10 h a 14 h i de 17 h a 22 h

Visites guiades a l’exposició permanent i l’exposició temàtica Càntirs d’arreu del món els dies 7 

i 8 de juliol a les 12 h. 

Visita inclosa amb el preu d’entrada del Museu.
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CINERÀMICA 2018

14a MOSTRA DE CINEMA SOBRE CERÀMICA
14ª MUESTRA DE CINE SOBRE CERÁMICA
14th CERAMIC FILM FESTIVAL

Centre Parroquial

Dies 7 i 8 de juliol

Horari: A les 16 h 

Entrada lliure

Dues sessions de cinema on es projectaran dues pel·lícules sobre Mestres de la ceràmica, 

l’un d’Occident, el valencià Enric Mestre i dos d’Orient, els germans  Zeng Li i Zeng Peng, de 

la ciutat xinesa Shiwan. Ambdues pel·lícules han estat produïdes per l’artista i realitzadora 

cinematogràfica Tan Hongyu.

CÀNTIR 2018

VENDA DEL CÀNTIR DE L’ANY 2018
VENTA DEL BOTIJO DEL AÑO 2018
YEARLY WATER VESSEL SALES POINT

Càntir de disseny de Carles Bassó i Joan Cruanyes
Plaça de l’Església

Dies 6, 7 i 8 de juliol

Horaris: De 10 h a 14 h i de 17 h a 22 h
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Divendres / Viernes / Friday  
6 de juliol

A partir de les 10 h del matí fins a les 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h) 

,al circuit firal del centre de la vila

Argillà Argentona. Fira Internacional de Ceràmica 

A les 10 h

Obertura del Museu del Càntir i de les exposicions
Apertura del Museu del Càntir y de las exposiciones
Opening time of Museu del Càntir and the exhibitions

A partir de les 11 h, a la Plaça de Vendre

Demostracions de terrissa tradicional i taller de ceràmica al torn
Demostraciones de alfarería tradicional y taller de cerámica al torno
Demonstration of traditional pottery and pottery throwing workshop

A les 17.00 h, a la sala d’exposicions del Saló de Pedra

Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición / 
Inauguration of the exhibition 
CERÀMICA TRADICIONAL I CREATIVA ACTUAL DE ROMANIA
Exposició fins al 8 de juliol

A les 17.45 h, a la sala d’exposicions de la Casa Gòtica 

Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición / 
Inauguration of the exhibition 
DISSENYS I CERÀMICA 3D 
Exposicions fins al 22 de juliol

A les 18.30 h, al Museu del Càntir

Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición / 
Inauguration of the exhibition 
ENRIC MESTRE. CERÀMIQUES
Exposició fins al 9 de setembre

A continuació, a la Plaça de la Església,  

INAUGURACIÓ OFICIAL d’Argillà Argentona 2018  
- Fira Internacional de Ceràmica 
Amb la presència de l’Honorable Sra. Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya.
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A les 19.30 h, a la Plaça de Vendre

Concurs de torn 
Concurso de torno 
Competition potter’s wheel
Col·labora: Anper

Adreçat a tots els terrissers i ceramistes 

Premi: Xec per un valor de 400 € per a gastar a la botiga online d’Anper: www.anper.net 

+ trofeu per als tres primers classificats

 

Dissabte / Sábado / Saturday  
7 de juliol

A partir de les 10 h del matí fins a les 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h), 

al circuit firal del centre de la vila

Argillà Argentona. Fira Internacional de Ceràmica 

A les 10 h

Obertura del Museu del Càntir i de les exposicions
Apertura del Museu del Càntir y de las exposiciones
Opening time of Museu del Càntir and the exhibitions

A partir de les 11 h, a la Plaça de Vendre

Demostracions de terrissa tradicional i taller de ceràmica al torn
Demostraciones de alfarería tradicional y taller de cerámica al torno
Demonstration of traditional pottery and pottery throwing workshop

A les 12 h, al Museu del Càntir

Visita guiada al Museu: exposició permanent i exposició temàtica 
“Càntirs d’arreu del món”
Visita guiada al Museo: exposición permanente y  temática “Càntirs 
d’arreu del món”
Guided visit to the Museum: permanent and thematic exhibition 
“Càntirs d’arreu del món”
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A les 16 h,  al Centre Parroquial

CINERÀMICA 2018
14a Mostra de cinema sobre ceràmica
14ª Muestra de cine sobre ceràmica
14th Ceramic film Festival
Sessió dedicada a la ceràmica d’Enric Mestre 
Títol: Days and Years of Enric Mestre / Els dies i els anys d’Enric Mestre 
/ Los días y los años de Enric Mestre 
Any: 2018

Direcció / Producció / Fotografia: Tan Hongyu 

Duració: 90 min.

Estrena Mundial

A les 17 h, a la Plaça Nova (cruïlla C/ Gran – Bernat de Riudemeia)

Acció Artística: Rafael Romero. “NAVIGARE”
Acción Artística: Rafael Romero. “NAVIGARE”
Performance: Rafael Romero. “NAVIGARE”
Decoració en directe d’un càntir gegant

Col·labora: Pando

A les 19 h, a la Plaça de Vendre

Taller de rakú: pintar i coure una peça de ceràmica
Taller de rakú: pintar y cocer una pieza de cerámica
Rakú workshop: paint and cook a piece of clay

A les 19.30 h, pel recinte de la Fira 

Actuació dels Batukats de l’Associació Musicargentona 
Actuación dels Batukats de la Asociación Musicargentona
Performance of Batukats of the Musicargentona Association
 

Diumenge / Domingo / Sunday   
8 de juliol

A partir de les 10 h del matí fins a les 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h), 

al circuit firal del centre de la vila

Argillà Argentona. Fira Internacional de Ceràmica 

A les 10 h

Obertura del Museu del Càntir i de les exposicions
Apertura del Museu del Càntir y de las exposiciones
Opening time of Museu del Càntir and the exhibitions
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A partir de les 11 h, a la Plaça de Vendre

Demostracions de terrissa tradicional i taller de ceràmica al torn
Demostraciones de alfarería tradicional y taller de cerámica al torno
Demonstration of traditional pottery and pottery throwing workshop

A les 12 h, al Museu del Càntir

Visita guiada al Museu: exposició permanent i exposició temàtica 
“Càntirs d’arreu del món”
Visita guiada al Museo: exposición permanente y  temática “Càntirs 
d’arreu del món”
Guided visit to the Museum: permanent and thematic exhibition 
“Càntirs d’arreu del món”

A les 16 h,  al Centre Parroquial

CINERÀMICA 2018
14a Mostra de cinema sobre ceràmica
14ª Muestra de cine sobre ceràmica
14th Ceramic film Festival
Sessió dedicada a la Xina 
Títol: SHIFU. Premiada en el 8th International Film Festival  
on Crafts de Paris.
Any: 2016

Direcció / Producció / Fotografia: Tan Hongyu 

Duració: 62 min.

A les 19.30 h, pel recinte de la Fira i fins a la trepitjada de fang de la Plaça de 

Vendre

Marching Band  de la BandaBand de l’Associació Musicargentona
Marching Band de la BandaBand la Asociación Musicargentona
Marching Band of BandaBand of Musicargentona Association

A les 20 h, a la Plaça de Vendre

Trepitjada de fang 
Pisada de barro
Trepitjada de fang i de les peces fetes durant les demostracions de terrissa.  

Poden participar-hi tots els nens i grans que ho desitgin.  

Es recomana portar banyador, tovallola i roba vella.
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PARTICIPANTS DE LA FIRA (1)

A PASTAR FANG Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

ADECERÀMICA  Barcelona (Barcelonès)

ALFARERIA ALEJANDRIA Zamora (Zamora)

ALFARERÍA HERNÁNDEZ S.L. Cespedosa de Tormes (Salamanca)

ALFARERÍA MANUEL VINAGRE Salvatierra de los Barros (Badajoz)

ALFARERÍA SEVERINO BOIX Agost (Alacant)

ALFARERIA TOMÁS PÉREZ Alba de Tormes (Salamanca)

ALFARERÍA Y CER. IGNACIO GUILLÉN     Salvatierra de los Barros (Badajoz)

ARTESANIA A MIDA – VICKY GÓMEZ Mataró (Maresme)

ASSOCIACIÓ CERAMISTES CATALUNYA Barcelona (Barcelonès)

ATELIER BOHEMIA Faenza (Itàlia)

ATELIER MYRIAM A Montpellier (França)

ATELIER PHILEMMA Saint Victor De Malcap (França)

BOTTEGA CERAMCA Imola (Itàlia)

CATARINA LOURENÇO Caldas de Rainha (Portugal)

CERÁMICA ALAMEDA Úbeda (Jaen)

CERÁMICA ARTÍSTICA ALBALAT Ribesalbes (Castellò)

CERÁMICA ÁNGELES DE LAS HERAS Burguillos de Toledo (Toledo)

CERÁMICA ARTÍSTICA EL LOBO S.C.  La Rambla (Còrdova)

CERÀMICA ARTÍSTICA I RESTAURACIÓ Barcelona (Barcelonès)

CERÀMICA  MUNDET            Castellar del Vallès (Vallès Occ.)

CERÁMICA R.MORTE L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)                         

CERÁMICA RIF Marroc

CERÁMICA POP Vicenza (Itàlia)

CERÁMICAS DE LA BISBAL YUMA La Bisbal d’Emporda (Baix Empordà)

CERÁMICAS M.FLORIDO Rivas Vaciamadrid (Madrid)

CERAMICHE VIGNOLI Faenza (Itàlia)

CERÀMIQUES LA MECEUA Llagostera (Gironès)

CERÀMIQUES PAPASEIT     Miravet (Ribera d’Ebre)

CERAMOSA Salernes (França)

DANIEL CARJAN Romania

DARIUSZ KUZNIAK CERAMICS Terrassa (Vallès Occidental)

DAUGMALES AMANTNIEKU BIEDRIBA Daugmale (Letònia)

DIANA POPESCU Romania

EL RAVAL DE L’ART                    Roquetes (Baix Ebre)

ELOMI Barcelona (Barcelonès)

ERMES RICCI CERAMICHE ARTISTICHE Imola (Itàlia)

ESCOLA SUPERIOR D’ART I DISSENY LLOTJA Barcelona (Barcelonès)

ESTUDI CERAMIC ba-Ro Vulpellac (Baix Empordà)
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PARTICIPANTS DE LA FIRA (i 2)

FANGJOIA Belltall (Conca de Barberà)

IMMA PRATS Badalona (Barcelonès)

INÉS REQUENA Premià de Dalt (Maresme)

IONEL POPA Romania

JCMIRO Barcelona (Barcelonès)

JOAN POCH Mataró (Maresme)

JUMPINGCLAY GRÀCIA I LES CORTS L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

KYRA MIHAILOVIC CERAMICS Londres (Regne Unit)

LA FABRIQUE D’ART Kirrwiller (França)

LAB CERÀMICA Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)

LABORNA Lugones (Astúries)

L’ATELIER DE LISE Cambounés (França)

L’ATELIER DE LOUISE Saint Jean de Moir (França)

L’ATELIER DI LANCELLOTTI ANGELA Soliera (Itàlia)

MADEMOISELLES MARION Montpellier (França)

MANITERRA Montalto Dora (Itàlia)

MARIANA CASAS CERÀMICA Famatina (Argentina)

MARQUET Saint Béat (França)

MERCÈ COMA                                   Barcelona (Barcelonès)

MIDI DU SOLEIL Céret (França)

MIKEL LUMBRERAS Galdakao (Bizkaia)

MÒNICA ARNAN Sant Andreu de Llavaneres (El Maresme)

MONTSE LLANAS – CERÀMICA Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

MR. ZEBULON Montpellier (França)

NÚRIA SOLEY Palau Solità i Plegamans (Vallès Occidental)

POTERIE LA FERME Angostrina (França)

RAJOLES XIMO SAFONT Onda (Castellò)

REDÓN ARTCERÀMIC Barcelona (Barcelonès)

REPRODUCCIÓ DE CERAMICA CATALANA  Granollers  (Vallès Oriental)

RUEDA POTTERY Talavera de la Reina (Toledo)

SILVIA TAPIA – PORCELANA FINA Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

SOCARRATS C.Ma. Carreras Sta. Agnès de M. (Vallès Or.)

SORIN GIUBEGA Romania

STUDIO OF CERAMICS “4RA” Obninsk (Rússia)

TALLER DEL MOLINAR Palma de Mallorca (Balears)

TATO SHERIFF STUDIO Santa Catarina (Portugal)

TERRES D’ARIA Arles Sur Tech (França)

TERRISSERIA JOSEP MESTRES Quart (Gironès)

ZYDOLAB Cambrils (Baix Camp)
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PLÀNOL DE SITUACIÓ I INFORMACIÓ   
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Activitats educatives (Plaça de Vendre)
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ZONA PARADES DE LA FIRA

País convidat (Plaça de l’Església)

Pàrquing visitants

Punt del tall del trànsit

Sentit de circulació dels vehicles

Punt d’assistència de la Creu Roja (10 a 22h)

Museu

del Càntir

Casa 

Gòtica

Plaça 

de L’Església

Centre

Parroquial

PLÀNOL
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ORGANITZEN

Ajuntament 
d’Argentona

PATROCINADORS

COL·LABORADORS

ESTABLIMENTS COL·LABORADORS
BAR AVENIDA 
BAR EL CENTRU
BAR LA CRUÏLLA
BAR LA PLAÇA
BAR LI BIN
CAN CACHI 
FRANKFURT’S LA PLAÇA

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE  
CIUTATS DE LA CERÀMICA

LA CANTONADA
LA GRANJA.COM
PIZZES BURRIAC
RESTAURANT SANT JAUME
RESTAURANT LA NOVA FONDA
RESTAURANT TERRACOTTA

CRÈDITS FOTOGRÀFICS:  M.González, Grup de fotografia d’Agentona i Arxiu del museu 
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Comunicació  
Argillà Argentona 

Per a més informació o concertar entrevistes: 
argilla2018@museucantir.org

685.20.13.36 - 620.00.72.71 
www.argillaargentona.cat


