
Rojo Tierra és un projecte d’artesania tèxtil, que ofereix
l'experiència de connectar els teixits orgànics –amb les possibilitats

i les eines de la natura– amb la teva pròpia creativitat per donar
llum a un producte únic i exclusiu.

L’Anna et proposa una aventura d'immersió a Copons, a casa seva,
per conèixer i aprendre, quins són els seus processos de producció

de forma detallada.
Coneixeràs el objectes que crea i en podràs comprar si ho desitges.

Un cop acabada la visita, l’Anna t’explicarà llocs de Copons i 
del seu entorn perquè puguis gaudir del paisatge i de la cultura

d’aquest indret singular.
 
 

Visita 
Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre 

de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h
Entrada lliure

Adreça
Carrer Raval, 7, 08289 Copons

 
 

Rojo Tierra

Ana Párraga
@ana_earth

apr.parraga@gmail.com

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS



La Clara Rossy és artista multidisciplinar. 
La pintura i l'escultura en refractaris, va ser el seu principal mitjà

d’expressió artística. 
Però l'afany per descobrir noves formes d'expressió, l'han portat

constantment a provar i desenvolupar altres tècniques.
Aquests últims anys ha treballat produint peces en gravat-escultòric.
Aplicant i ampliant les antigues tècniques dels tallers de gravat sobre

metall, per aconseguir peces úniques amb la intenció de ferles
aplicables al disseny industrial, l'interiorisme i l’arquitectura.

Amb aquesta nova tècnica va fer l'any 2015, la coberta del Nou Portal de
la Basílica de Santa Maria d'Igualada.

Durant la visita podràs conèixer el seu taller i la Clara téxplicarà els
seus processos artístics i les seves tècniques.

 

Visita 
Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre 

de 9 h a 13 h i de 15 h a 20 h
Entrada lliure

Adreça
Carrer Raval, 1 Copons

 
 

Clara Rossy

Clara Rossy
@clara_rossy,@clararossyartist
clararossyramirez2@gmail.com

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

mailto:clararossyramirez2@gmail.com


Arcadia és un taller compartit d’art i artesania, on la Lourdes hi fa
pintura i restauració, i el Cesc escultura, ceràmica i joieria.

 Un taller multidisciplinar on es treballen disciplines diverses.
Durant la visita podràs conèixer el seu taller i t'explicaran els seus

processos artístics i les seves tècniques artesanals.
 També podràs comprar alguns dels productes que tenen en estoc,  

 peces úniques o encarregar la teva peça personalitzada.
I si vol experimentar el torn, la Lourdes i el Cesc estaran encantats!

 
 

Visita 
Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre 

de 10 h a 13:30 h i de 17 h a 21 h
Entrada lliure

Adreça
Carrer de les Escoles 8

Sant Martí de Tous
 
 

Arcadia

Cesc Oliveras i Lourdes Doñate
foorfebre@gmail.com @polsicolor

lourdesdb73@gmail.com @loudb11 
 

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

mailto:clararossyramirez2@gmail.com
mailto:lourdesdb73@gmail.com


A Cal Rial creen productes fets a mà de ganxet. 
Gorros, catifes, clauers i imants. 

Peces divertides, originals i ben fetes.
Treballen l'ofici de la cistelleria, i ofereixen cursos de cistells

on pots aprendre a fer-ne un de nou i experimentar amb
tècniques noves.

Si visites la botiga podràs veure i comprar els productes que
elaboren.

També tens la possibilitat de realitzar un taller de cistelleria
amb la Vanessa Lara!

 
 
 

Visita 
Diumenge 20 i diumenge 27 de novembre 

 de 9 h a14.30 h Entrada lliure
 Taller de 9.30 h a 12 h

Reserves a: info@laratelier.com
Adreça

Carrer Bruc del mig 33, el Bruc
 

Cal Rial

Marta Fontanillas
calrial33@gmail.com

@calrial i @be_you_spain 
 

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

mailto:lourdesdb73@gmail.com


 
La Mon és dissenyadora i artesana, enamorada de la vida senzilla i rural, darrera de

la marca Nubuckcuir, on dissenya i crea tots els complements de cuir artesanalment i
de forma respectuosa amb el planeta.

Ho fa des del seu petit taller, on treballa amb proveïdors locals apostant per una
economia circular. 

Li apassiona poder transformar un material noble com el cuir en objectes d'ús
quotidià, com ara bosses, motxilles, ronyoneres, simplement 

amb les seves mans.
Durant l'experiència de portes obertes al taller de Nubuckcuir trobaràs tots els

complements de cuir de la col·lecció amb un preu especial, tambè peces úniques i una
petita selecció molt acurada de peces d'altres artesanes de Catalunya.

La jornada serà un punt d'exposició i venda amb una varietat de productes fets
artesanalment. 

A part de les peces Nubcukcuir també hi trobaràs: joies, roba, perfum, cosmètica,
foulards, ceràmica, il·lustració....

 
 

Mon Soler
www. nubuckcuir.com @nubuckcuirleatherbags

hello@nubuckcuir.com
 
 
 

Visita 
Diumenge 27 de novembre 

 de 10 h a 14 h 
Reserva la teva visita 637554990

Adreça
Nubuckcuir Leather Bags Corral de les Maioles,

Òdena

Nubuckcuir

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

https://nubuckcuir.com/


 
Bòbila Aguilera és una empresa familiar artesana que des de fa més de 150 anys es
dedica a la producció de materials per a la construcció de qualitat fets a mà amb els

productes més naturals que existeixen: la terra, l’aigua i el foc.
Són la darrera bòbila artesana de les seves característiques a la zona. 

 La cinquena generació d’artesans que continuen treballant amb la mateixa il·lusió que
els seus avantpassats, oferint un producte 100% artesanal, rústic i autèntic. 

Són especialistes en la producció de totxos, toves, rajoles i pitxolins artesanals, de
diferents mides i en color clar i vermell.

La visita a la bòbila, és la visita a un emblema arquitectònic patrimonial català.
El Jordi guiarà a les persones visitants que podran conéixer de primera mà el Forn

Hoffman, únic a Catalunya i tota una joia arquitectònica amb més d'un segle d'història. 
També explicarà tot el procés de prodcció dels maons i elements de construcció

artesanals.
 
 
 
 

Visita 
Divendres 18 de novembre 

 de 16 h a 18 h 
Visita guiada. Entrada lliure

Adreça
Afores s/n (seguint el camí a l’empresa Unión

Industrial Papelera SA,
direcció Paintball “Els Maquis”

La Pobla de Claramunt

Jordi Aguilera
www.bobilaaguilera.com/ @bobila_aguilera

bobilaaguilera@gmail.com
 
 
 

Bòbila Aguilera 

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS



 
La Silvia Guillén és l'artesana i artista creadora de L'Atelier dels Sentits.
Un estudi de ceràmica artística on la Sílvia també imparteix una gran

varietat de tallers, cursos i experiències per reconnectar a través del fang.
El seu taller està ubicat a l'Espai La Maca, i durant la visita podràs gaudir

de música i vermut.
Trobaràs exposició i venda de peces de ceràmica, vals per regalar tallers

de ceràmica amb promoció especial per Nadal, sabons naturals i
penjadors de macramé. 

L'Atelier dels Sentits juntament amb la marca Boixac, et proposen la
realització d'un taller d'un penjador 

de macramé amb test de ceràmica fet per tu. 
Aportació per cobrir despeses si realitzes el taller: 15€

 
 

Visita 
Dissabte 19 de novembre 

 Entrada lliure de 12 h a 14:30 h 
Taller de 10 h a 12 h Inscripcions a:

latelierdelssentits@gmail.com
Adreça

La MaCa, Carrer Sant Antoni de Baix 33, 2a
Igualada

Sílvia Guillén
www.latelierdelssentits.com

 @latelierdelssentits
 
 
 
 

L'Atelier dels Sentits

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

http://www.latelierdelssentits.com/


Visita 
Dissabte 19 de novembre 

 Entrada lliure de 12 h a 14:30 h 
Taller de 10 h a 12 h Inscripcions a:

latelierdelssentits@gmail.com
Adreça

La MaCa, Carrer Sant Antoni de Baix 33, 2a
Igualada

Maria Reche
mrecbar@gmail.com

 @boixac
 
 
 
 

 
La Maria Reche és l'artesana creadora de Boixac, una marca vegana de
productes naturals i en armonia amb la vida conscient. A Boixac podràs

trobar sabons naturals, penjadors de macramé, joies...
Durant l'activitat dels Tallers Oberts, trobaràs a la Maria a 

l'Espai La Maca, on podràs gaudir de música i vermut.
Boixac compartirà espai d'exposició i venda amb l'Atelier dels Sentits.
Trobaràs peces de ceràmica, vals per regalar tallers de ceràmica amb

promoció especial per Nadal, sabons naturals i penjadors de macramé. 
Boixac i L'Atelier dels Sentits et proposen la realització d'un taller d'un 

 penjador de macramé amb test de ceràmica fet per tu. 
Aportació per cobrir despeses si realitzes el taller: 15€

 
 
 

Boixac

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

http://www.latelierdelssentits.com/


Montserrat Carafí, ceramista, mestre al torn, i amant de les flors.
Quan es posa a treballar el torn, tot allò que fa amb ceràmica, comença amb una bola

de fang a les seves mans. 
Atrapada en l'esfera, torneja sovint peces de ceràmica inspirades en la "moon jar"
d'origen Coreà i paral·lelament al seu treball al torn, elabora també "dorodango",

paraula japonesa que denomina a una bola de fang. 
En el seu desig d'unir l'amor que té a la terra i a les plantes, fa un exlusiu "dorodango
amb flor", una bola de fang, a tall de càpsula, que acull al seu nucli, bulbs i llavors de

flors, esperant ser regalats algun dia, per florir. 
Durant la visita al seu taller podràs realitzar un whorkshop express d'elaboració de

dorodango. També podràs visitar l'exposició i venda de dorodangos i peces fetes al torn,
inspirades en les gerres moon. 

S'oferirà també tast de vins de producció local. Vi de la font de la Gauxa i vins de la
finca Parera. El taller-mostra de dorodango es realitzarà només dins la franja horària

de la tarda. No cal inscripció. 
 
 
 

Visita 
19, 20, 26 de novembre de 10 a 15 h i de 17 a 22 h

27 de novembre de 17 a 22 h
Entrada lliure

Taller de dorodango en horari de tardes
Adreça

Carrer Santa Anna
Sant Joan Samora

Montserrat Carafí
 @boladefangitorn

montserratcarafi@gmail.com
 
 
 

Bola de Fang 

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS



El David treballa la tècnica de la cianotipia aplicada a l'art decoratiu i els 
complements tèxtils ilustrats.

La cianotipia és una tècnica de còpia fotogràfica del s.XIX que es
caracteritza pel seu color blau Prùssia. 

Utilitzant aquesta tècnia centenària, confecciona diferents complements
tèxits, bosses, foulards, banderoles i altres objectes decoratius com les

làmines que donen personalitat a les parets de la casa.
Tot il·lustrat amb plantes naturals i fotografies dels seus cactus i suculentes.

Durant la visita al taller, podràs trobar objectes, tallers i cursos 
per regalar o per fer tu mateix/a.

 El David també oferirà la realització d'un taller/tastet de cianotipia, que
requereix inscripció prèvia.

 
 
 

Visita 
Diumenge 20 de novembre de 10.30 h a 15 h 

Taller amb inscripció prèvia:
blutropik.art@gmail.com

Entrada lliure per la visita
Adreça

 c/ Cambreta 3
Martorell

Blu Tròpik 

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

David Pérez
 @blutropik

blutropik.art@gmail.com
 
 
 



La liebre lenta és un taller on la Conxi treballa la 
ceràmica contemporànea i també ofereix classes per a tots els nivells.

 
Durant la visita al taller, la Conxi oferirà un taller de CALQUES CERÀMIQUES.

Un preciós plat o tassa que podràs decorar amb calques ceràmiques i i crear una
preciosa història.

Després passarà pel forn i el podràs recollir un altre dia.
 
 
 
 
 
 
 

Visita 
Diumenge 20 de novembre de 10.30 h a 15 h 

Taller inscripció fins el 18 de nov: 636 75 04 76
Entrada lliure per la visita

Adreça
Ca l'Oller

 c/ Cambreta 3
Martorell

La liebre lenta 

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

Conxi Rubio
@la_liebre_lenta @eltross_espaid'art

rubio.conxi@gmail.com
 
 
 



Ca l'Oller és un espai de tallers on treballen les persones artesanes i artistes que
formen part de l'Associació d'Artistes Plàstics de Martorell.

 
La seva finalitat és promoure l'art i la creació.

 
Ca l'Oller es suma a la iniciativa dels Tallers Oberts, convidant a totes les

persones que vulguin conèixer les propostes de les artistes de l'entitat i la seva
obra. 

 
 
 
 
 
 

Visita 
Diumenge 20 de novembre de 10.30 h a 15 h 

Entrada lliure 
Adreça

Ca l'Oller
 c/ Cambreta, 3

Martorell

Apropa't i gaudeix
TALLERS OBERTS

Tallers de Ca l'Oller
@artmartorell

aplasticsmartorell@gmail.com
 
 
 

Tallers de Ca l'Oller


