El Centro de Desarrollo Rural de Mas de Barberans está destinado
a la realización de acciones que favorezcan y diversifiquen el
desarrollo económico local y territorial, así como la puesta en
valor de parte del patrimonio etnológico a partir del Museo de la
Palma.
El oficio de llatadora, mujer que trabaja la pauma, es el eje
central del discurso museográfico. La cestería, una de las
artesanías utilitarias más básicas tiene un papel importante pero
no exclusivo, tanto en la oferta de cursos y talleres como en las
exposiciones.
The goal of the Rural Development Centre in Mas de Barberans
is to implement actions that promote and diversify the economic
development in the village and its surroundings. Furthermore, the
centre includes The Palm Museum, which aims to partly reassess
the area’s ethnological heritage.
The woman who works the pauma is called the llatadora, and
this is precisely the central topic of the museum. Basketry, one of
the most basic forms of handcraftsmanship, has also obtained a
significant but not exclusive role in the museum. It is included in
the courses and workshops offered, as well as in the exhibitions.
L’objectif du centre de développement rural du Mas de Barberans
est de réaliser des actions visant à promouvoir et diversifier le
développement économique local et régional, et de mettre en valeur le
patrimoine ethnologique grâce au Musée de la palme.
Le métier de llatadora, la femme qui travaille les feuilles de palmier, est
le thème principal du musée.
La vannerie, l’un des artisanats utilitaires le plus fondamental tient
également une place significative dans le musée comme dans les
formations et les ateliers proposés ainsi que dans les expositions.

ACTIVITATS
PROGRAMADES

Horari d’obertura al públic:
- De l’1 de gener fins al 31 de maig, i de l’1 d’octubre fins al 31 de
desembre: laborables, festius, ponts i primer i darrer cap de setmana de
cada mes, de 12 a 14h.

2020

- Setmana Santa, juliol i agost: horari especial, consultar la web.
- De l’1 de juny fins al 30 de setembre: laborables de 12 a 14 h.
			
caps de setmana de 9,30 a 14 h.

El Centre de Desenvolupament Rural de Mas de Barberans
està destinat a la realització d’accions que afavoreixin i
diversifiquin el desenvolupament econòmic local i territorial,
així com la posada en valor de part del patrimoni etnològic
mitjançant el Museu de la Pauma.

Tancat:
Tots els dilluns no festius de l’any.
Els dies 1 i 6 de gener, 25 i 26 d’abril i 25 i 26 de desembre.
Es poden reservar tallers i visites “a la carta”, amb avís de reserva
d’un mínim de dos dies.

L’ofici de llatadora, dona que treballa la pauma, és l’eix central
del discurs museogràfic.

CDR Museu de la pauma

La cistelleria, una de les artesanies utilitàries més bàsiques,
té un paper important però no exclusiu, tant en l’oferta de
cursos i tallers com en les exposicions.
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Segueix-nos a: 
Amb el suport de:
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www.cdrmuseudelapauma.cat | info@cdrmuseudelapauma.cat

FibresCampus

GENER

Dimecres 29 i dijous 30, 10-14 h. i 16-19 h. 40€

A llatar.

Op 1. Monogràfic, cistelleria en espiral
amb vímet: Cistell Perigord.

Divendres 31, de 17 a 20 h. 5€.
Artesanes del Museu de la Pauma.

Artesà: Corentin Laval. Exclusiu per artesanes/ns de vímet que assisteixin al Racó dels Artesans.

FEBRER
Bossa d’espart.

Dissabte 1, de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h.
i diumenge 2, de 10 a 14 h. 25€.
Artesana: Maria Teresa Miñana.

Op 2. Finlàndia: Himmeli, Scandinavian
geometric straw art.

A llatar.

AGOST

Artesana: Eija Koski. Idioma: anglès.
www.thestrawshop.com/eija-koski

www.artespart.com

Divendres 28, de 17 a 20 h. 5€.
Artesanes del Museu de la Pauma.

tallers, exposicions, demostracions, etc.
Dissabte 1, d’11 a 14h - 17.30 a 22 h.
i diumenge 2, d’11 a 14h - 17.30 a 21 h.

Llum folrada de teixit hexagonal.

Dissabte 7, de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h.
i diumenge 8, de 10 a 14 h. 25€.
Artesans: Carles Alcoy i Jordina Bravo.

Bossa de pauma.

Del dilluns 3 al dimecres 5, de 16 a 20 h.
Diferents nivells. 25€ Artesanes: Artpauma.

SETMANA SANTA

Granera.

Dijous 6, de 10 a 14 h. 15€
Artesanes: Artpauma.

Cabasset de pauma.

Dilluns 6, dimarts 7 i dimecres 8, de 16 a 20 h.
Diferents nivells. 25€.
Artesanes: Artpauma.

SETEMBRE
A llatar.

Taller infantil: fes titelles, de pauma
i d’altres materials. (a partir de 7 anys)

Divendres 25, de 17 a 20 h. 5€.
Artesanes del Museu de la Pauma.

Dijous 9, d’11 a 13 h. 5€.
Artesanes del Museu de la Pauma.

OCTUBRE

MAIG

A llatar.

Divendres 30, de 17 a 20 h. 5€.
Artesanes del Museu de la Pauma.

Polseres de reixeta.

Dissabte 16, de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h. 15€.
Artesana: Mariona Velasco.

NOVEMBRE

www.reixeta.com

Cistella de rovellons.

A llatar.

Dissabte 31, de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h.
i diumenge 1 de 10 a 14 h. 25€.
Artesà: Joan Farré. Experiència prèvia en vímet.

Divendres 29, de 17 a 20 h. 5€.
Artesanes del Museu de la Pauma.

JUNY

www.pontdequeros.com

Cistelleria de mar, cofa de palangre.

Divendres 27, de 17 a 20 h. 5€.
Artesanes del Museu de la Pauma.

A llatar.

Dissabte 6, de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h.
i diumenge 7, de 10 a 14 h. 25€.
Artesà: Josep Mercader.

DESEMBRE

www.tramats.cat

Tàndem: Detalls nadalencs amb pauma i
llana enfeltrada.

A llatar.

Divendres 26, de 17 a 20 h. 5€.
Artesanes del Museu de la Pauma.

Diumenge 6, de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h. 15€.
Artesanes: Artpauma, i l’artesana tèxtil i
tintorera: Montse Catalán.

JULIOL

Una mateixa persona pot inscriure’s com a màxim a quatre cursos.

FibresCampus

No compten els cursos de pauma.

Dilluns 27 i dimarts 28, 10-14h. i 16-19h. 40€.

Op 1

Artesà: Andrea Magnolini.

Idioma: castellà/italià Cal experiència prèvia en vímet.
madineurope.eu/es/profile/andrea-magnolini-2-4

Op 2. Finlàndia: Plaited paper bags.

Artesana: Anelma Savolainen. Id: anglès.

Op 2

18è Racó dels Artesans.
Fira Monogràfica de les Fibres vegetals.

MARÇ

Op 1. Monogràfic, cistelleria en espiral
amb vímet: Cistell crino.

Op 1

www.oseraiedelile.com

Op 2

EXPOSICIONS TEMPORALS
• Fusta Teixida. De Betariz Unzueta. De gener a juliol.
• Brodat a màquina. Del 19 d’abril al 3 de maig. Associació de Dones masoveres.
• Rocam. De Joan Maria Ventura. De gener a juliol.
• “Look Out” Cistelleria Europea. De juliol a desembre.
• Punt d’inflexió. Retolació amb Pauma. ESARDI. Agost.

