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A la Plaça de la Vila

ESPAI FIRAL
Dissabte 2 d’octubre, de 10 a 20 h
Diumenge 3 d’octubre, de 10 a 19 h

Espai de venda de productes de cistelleria i de peces fetes amb 
fibres vegetals, amb 45 expositors vinguts d’arreu del territori i 
també d’Europa.

Al Centre de Recursos de la Gent Gran

EXPOSICIÓ 
“CISTELLS D’UN PAISATGE. CISTELLERIA POPULAR 
CATALANA”
Visites durant tot el cap de setmana, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

Mitjançant fotografies i texts literaris creats per a l’exposició, 
descobrireu com el paisatge ha  influenciat en la cistelleria 
catalana. Àmbits temàtics: Terra Eixuta, Terra Nevada, Terra 
Regada i Terra Salada.

A l’espai firal

CONSTRUCCIÓ PEÇA GEGANT
CISTELL D’OFERIR O OFERTORI
Peça que servia per anar a oferir a la missa primera quan 
una casa estava de dol rigorós. Hi duien pa, vi, dos quartos 
per als pobres i tres espelmes. Peça de museu.

Vestíbul del Teatre de Salt

EXPOSICIÓ 
PECES CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
CISTELLERIA ROSER ALBÓ (CICRA)
L’objectiu d’aquest concurs és el de mostrar peces de la cistelle-
ria tradicional i popular, així com esdevenir una plataforma per 
als artistes més innovadors, que fan una cistelleria més con-
temporània i treballen tant la vessant més decorativa com la 
utilitària.
El certamen proposa dues modalitats de competició: la de 
Cistelleria Tradicional i la de Cistelleria Artística-creativa; 
aquesta darrera, sempre va vinculada a un concepte inspira-
dor i aquest any és: Més enllà dels límits. 
L’exposició inclou les peces presentades a concurs i també les 
peces guanyadores d’anteriors edicions.

Divendres 1 d’octubre, a les 18 h a l’espai firal.

_ Xerrada 
“CISTELLS D’UN PAISATGE. Recorregut sobre les
diverses tècniques i materials del territori”  
A càrrec de Caterina Hernàndez

_ Xerrada 
“ARQUITECTURA AMB FIBRES VEGETALS. Com unir 
cistelleria amb l’arquitectura. Experiències i oportunitats” 
A càrrec d’Oriol Roselló.

JORNADA TÈCNICA

2 i 3 D’OCTUBRE DE 2021

PROGRAMACIÓ

WWW.FIRADELCISTELL.CAT
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