
 

 

 
 
 
 

DOSSIER DE PREMSA FIRA EL TUPÍ 
 

 

DATA:  24 i 25 de maig de 2014. 

 

EDICIÓ:  Sisena. 

 

HORARI:  de 10 h. del mati a les  2/4 de 9 h. del vespre. 

 

LLOC:  Centre històric de Sant Julià de Vilatorta. 

 

TIPUS D’ACTE:  Fira artesanal monogràfica de terrissa i ceràmica.  

 Entrada gratuïta. 

 Accés prohibit a la circulació rodada. 

 

ORGANITZA:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

 Amb el suport de l'Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona i 
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 INTRODUCCIÓ 

 
Sant Julià de Vilatorta té un notable passat terrissaire i enguany celebra la 6a edició de la 
FIRA DEL TUPÍ (dies 24 i 25 de maig). El tupí és un atuell molt característic de terrisseria 
popular conegut i emprat arreu de Catalunya i que els terrissers de Sant Julià van donar-li 
una personalitat mol remarcable. Cal recordar que els vilatortins som coneguts amb el 
sobrenom de "Tupinots" que lluny d'ofendre'ns ens ho prenem de manera afectuosa; tant 
és així que fins i tot  diverses entitats del poble porten aquest nom (Tupinots –grup de 
jovent del poble- i Terra de Tupinots –entitat cultural-). No és, doncs, ni per casualitat ni 
per caprici que el símbol i el nom triat per la nostra fira sigui el de “FIRA DEL TUPÍ”.  
 

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ARTESANIA 

 
Durant un llarg període de temps, l’artesania ha passat moments de recessió que es 
remunten a principis del segle XX, però en aquestes darreres dècades ha tingut un paper 
dinàmic com a font de creació de riquesa. 
La flexibilitat que caracteritza la petita empresa ha permès al sector artesà suportar els 
efectes de les crisis econòmiques, i ha permès la incorporació de joves capaços d’introduir 
un factor dinàmic i innovador enfront de la permanent regressió de les produccions 
artesanes més tradicionals. 
Així doncs, la nostra artesania ha encarat el segle XXI amb confiança i optimisme, si bé no 
es pot caure en la conformitat. Les possibilitats i oportunitats que s’obren a les nostres 
empreses artesanes comporten també que altres d’arreu les puguin aprofitar; per tant, 
els artesans catalans han d’investigar, han d’innovar, han d’oferir un producte de qualitat i 
adequat a la funció per a la que ha estat creat, tot satisfent les necessitats del comprador. 
L’artesania catalana gaudeix en l’actualitat de bona salut, i és cada vegada més apreciada 
tant en el nostre país com fora de les nostres fronteres. És evident que hi ha dificultats, i 
que són grans i importants, però aquestes dificultats les pateixen també els sectors 
industrials, que han de fer esforços d’adaptació i millora contínua de la seva producció i 
activitat. Però també apareixen grans oportunitats que l’artesania no pot deixar escapar. I 
el gran avantatge del sector artesà gràcies a la dimensió petita de les seves empreses és 
que pot adaptar-se molt més ràpidament a les demandes del mercat a uns costos molt 
inferiors, donar una resposta ràpida a l’evolució de la societat i consolidar una activitat i 
una filosofia d’empresa que és tan representativa del nostre país. L’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta amb l’organització de la Fira del Tupí del Tupí i l’aposta pel projecte 
Innovació + Tradició vol potenciar l’artesania catalana i ajudar-la en la seva projecció de 
futur. 



 

 

 
 

EL TUPÍ COM A ÚTIL HISTÒRIC 

 
Des del seu origen a la prehistòria, la ceràmica ha estat un art funcional. A Catalunya la 
terrissa popular va tenir aquesta funció fins ben bé mitjans del segle XX, quan comença a 
deixar pas a altres materials.  
A Sant Julià, des del segle XVII la fabricació de terrissa és una de les activitats més 
importants del poble. Així ho podem veure encara a les llindes d’algunes cases, on l’ofici 
s’indica amb un símbol identificatiu, i en el cas de Sant Julià s’hi pot veure un càntir, 
element amb què s’identificaven els terrissaires. De fet, durant molts anys Sant Julià va ser 
conegut com Sant Julià de les Olles, per la gran quantitat d’obradors de terrissa que hi 
havia (al segle XVII n’hi havia 32, després de la Guerra Civil en quedaven cinc, i l’últim 
terrisser va ser Joan Capdevila de Ca la Llebre, que va morir fa uns anys i en honor del qual 
celebrem fins ara el concurs memorial i a partir del 2013 el projecte Innovació + Tradició). 
 

VOLUNTAT I OBJECTIUS DE LA FIRA DEL TUPÍ 

La Fira del Tupí es tracta d’una fira monogràfica i emblemàtica que ja des del seu 
naixement ha procurat seguir criteris d’especialització i compenetració amb el món de 
l’artesania. És la més popular i significativa que celebra el nostre municipi i tot el poble s’hi 
involucra i hi participa, fins i tot els nostres restauradors, que amb el “Mos del Tupí” 
aporten una nota gastronòmica que converteix Sant Julià de Vilatorta en el destí del bon 
gust. 
La Fira té per objectiu bàsic preservar la centenària tradició del nostre municipi en el món 
de la terrissa. També vol fomentar el treball artesanal de la terrissa i de la ceràmica i 
donar-lo a conèixer mitjançant una fira on conviuen perfectament la tradició i la 
innovació. 

Enguany, la Fira del Tupí pretén reinventar la terrissa tradicional, activar el valor artesanal 
i potenciar-ne el rendiment a fi de consolidar la contemporaneïtat i vetllar pels interessos 
dels artesans.   

L’objectiu principal és el d’estimular la recerca, la creació i l’excel·lència en el camp dels 
oficis d’artesania ceràmica, el desenvolupament, la divulgació, i el foment de la ceràmica  
tradicional i contemporània, convertint la Fira del tupí  de Sant Julià de Vilatorta en la 
festa popular de referència. 

 



 

 

 

Dins aquesta activitat la comissió organitzadora, juntament amb les regidories de Turisme 
i Cultura, es proposen treballar aspectes com: 

a.  Que sigui una fira de transacció comercial  amb productes artesanals de qualitat i de 
proximitat. 

b.  Que l’ofici de terrisser sigui un referent  i memòria tant de forma fefaent com dins 
l’àmbit cultural.  

c.  Professionalitzar les conferències debats i projeccions de manera que responguin als 
següents criteris: 
 - Donar formació tècnica a professionals, artistes, estudiants d’art o tecnologia, així 
com també aficionats de la ceràmica. 
- Convertir-les en un punt de trobada entre els ceramistes, que permeti dins d'un 
marc de treball col·lectiu, intercanviar idees, tècniques, mètodes de producció i trucs 
personals. 
- Gaudir del treball en directe de ceramistes de renom internacional, conèixer els 
seus mètodes i idees sobre la tècnica desenvolupada per ells, les aportacions a 
tècniques tradicionals, els seus descobriments assolits al llarg d'anys d'investigació 
en el seu treball tècnic i artístic, i poder percebre el llenguatge i el contingut de la 
seva obra. 
- Convertir-se en un lloc de trobada anual on tota la gent vinculada al món de la 
ceràmica es pugui relacionar; i aprofundir en el coneixement d'una activitat artística 
que té profundes i marcades característiques de caire tècnic, científic i 
d’investigació: la física (comportament dels materials, temperatura i tipus de 
cocció, resistència tèrmica, plasticitat, duresa, contracció, etc.) i la química 
(formulació de les pastes i dels esmalts, etc.). Un espai d’intercanvi d’informació tant 
de caire tècnic com de conceptes relacionats amb la manera de produir, què 
s’elabora, i per què. 

d.  Que el sentit lúdic i de festa  arribi a tos els públic i edats. 
e.  Que la gastronomia sigui punt de confluència perquè veïns i visitants puguin 

degustar la cuina local i la del municipi convidat. 
 
En definitiva, la Fira del tupí de Sant Julià  s’ha convertit  en un referent com a fira 
monotemàtica de ceràmica a les comarques interiors de Catalunya i en la gran  festa de 
primavera de Sant Julià de Vilatorta on els veïns  amb seu Ajuntament com a últim 
responsable de l’organització, ofereixin a amics, familiars i visitants  una diada de festa 
compartida. 
 
 



 

 

 

FIRA DEL TUPÍ. Antecedents 

 
 LA FIRA DEL TUPÍ neix el 2009 amb la vocació d’esdevenir un referent en fires artesanes i 
monotemàtiques i pretén ser un reconeixement als artesans que, encara avui en dia, es 
dediquen al noble ofici de ceramista i de terrisser. És l’única fira d’aquest tipus que es 
celebra a les comarques de l’interior de Catalunya i l’hem situat en aquest cap de setmana 
de maig per no coincidir amb altres fires sectorials que es celebren en comarques més o 
menys properes geogràficament. 
 
Val a dir que, des de l’Ajuntament, hem animat al poble a sentir i formar part d’aquesta 
fira i que la resposta dels nostres vilatans, especialment dels comerços i restauradors, ha 
estat enormement positiva.  
 
La nostra intenció és organitzar una fira de prestigi i atractiva a artesans i a públic, alhora 
que volem que el nostre poble se’n beneficiï i els visitants descobreixin uns indrets poc 
coneguts però amb uns atractius impressionants: el parc de les Set Fonts, el romànic de 
Vilalleons, el Santuari de Puig-l’agulla, l’arquitectura popular encara present des del segle 
XVI, les cases modernistes i noucentistes, l’obra del mestre d'obres Miquel Pallàs, els 
masos del municipi, les tradicions com ara les caramelles, l’excel·lent oferta gastronòmica, 
els allotjaments d’altíssima qualitat i personalitat i, com no, l’incomparable entorn natural 
del nostre municipi, portal de les Guilleries. 
 

ACTIVITATS PREVISTES EN LA 6a EDICIÓ DE LA FIRA DEL TUPÍ 

 
La inauguració de la 6a edició de la Fira del Tupí anirà càrrec del Sr. Joan Carles Rodríguez, 
alcalde de Sant Julià de Vilatorta, l’Hble. Sr. Felip Puig Godes, Conseller d’Empresa i 
Ocupació i el Sr. Miquel Rodríguez, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la 
Generalitat de Catalunya i l’àvia Remei, com a presidenta d’honor de la Fira. 
 
Com en cada edició es farà una acurada selecció d’expositors, una quarantena, tots ells 
artesans de la terrissa i la ceràmica, esperant que com cada any ofereixin al públic 
assistent un ventall de productes de gran qualitat.  
Els carrers de Sant Julià de Vilatorta es tornaran a omplir de parades de ceramistes i 
terrissers que ens delectaran amb les seves produccions ceràmiques: des de la terrissa 
utilitària, fins  a la decorativa i la joieria ceràmica. 
 
 
 



 

 

 
Molts d’ells, habituals de la fira des del primer any, ja esperen venir a retrobar-se amb els 
seus clients habituals i captar-ne de nous. D’altres, els que ens visiten per primera vegada, 
venen amb l’esperança de trobar un públic interessat en els seus productes. 
Enguany tenim estants d’arreu de Catalunya, un de Pereruela (Zamora) i dos de França, de 
Toulaud i de Sabarat. En total una quarantena d’expositors, 10 dels quals són nous 
paradistes. 
 
Novament complementarem la fira oferint un estand als comerciants que tenen un 
establiment al municipi i  les entitats del poble, que com any han participat  activament en 
la fira. 
 
Paral·lelament a la Fira, comptarem amb la majoria d’activitats complementàries habituals 
com conferències i projeccions entorn a la ceràmica i a la terrissa, tallers de ceràmica,  
demostració del torn a càrrec dels artesans que participen activament a la Fira, activitats 
que habitualment han  tingut una gran acollida i una molt bona participació del nombrós 
públic assistent. 
 
Cal destacar que comptarem per segon any consecutiu i durant tot el cap de setmana de 
la 2a Trobada d’autocaravanes al parc de les Set Fonts, que es va encetar l’any passat amb 
un gran èxit de participació. Una trentena d’autocaravanistes aprofitaran la trobada per 
venir a visitar la Fira del Tupí i conèixer i visitar Sant Julià de Vilatorta. 
 
Com a novetat es farà un espectacle itinerant a càrrec de Vilatorta Teatre, la peculiaritat 
del qual recau en la seva mobilitat i pretén ser un element dinamitzador de la Fira. 
 
En aquesta edició també comptarem amb la participació d’un terrisser rossellonès, el 
reconegut Jean-Paul Azaïs,  ceramista, pedagog i autor de llibres relacionats amb la 
ceràmica, que a més de mostrar una col·lecció de les seves peces més emblemàtiques, ens 
oferirà una conferència-debat per explicar-nos les seves descobertes en el món de la 
ceràmica, la seva especialitat en la tècnica de terra sigil·lata i com el fum arriba, 
transforma i acaba de configurar les seves peces. 
 
I com a activitats complementàries cal destacar que des de l’estand de promoció turística 
de Sant Julià de Vilatorta, s’oferirà un vegada més, als visitants la possibilitat d'apuntar-se 
a dues de les rutes guiades que es poden fer al nostre municipi: La del Modernisme-
Noucentisme i la de l’aeròdrom. Per un preu simbòlic de 3€, i els nens fins a 12 anys 
gratuït. Els visitants podran gaudir d’aquestes rutes amb un guia que els donarà 
explicacions detallades dels llocs que visitaran. 
 



 

 

 
No ens oblidem tampoc del públic infantil que aquest any comptarà també amb un espai 
familiar "Som petits!" on hi trobarem jocs, construccions de diferents textures per als més 
petits, una piscina de boles, un petit supermercat, un espai de disfresses i una estructura 
de 30 m2, on podran baixar per tobogans, passar per diferents túnels... Aquest espai 
estarà degudament delimitat i hi haurà una entrada i una sortida on en tot moment 
controlaran qui entra i qui en surt. Disposar d’aquest espai respon a la necessitat de molts  
pares, amb nens petits menors de 10 anys, de poder visitar i comprar tranquil·lament per 
la Fira.  Doncs aquest any ho podran tornar a fer mentre els seus fills estan vigilats i es 
diverteixen. L’horari serà el dissabte i diumenge de 11 a les 14 hores i de les 16 a les 19 
hores. També comptarem amb un espectacle infantil participatiu que combina la narració 
amb titelles i el joc i porta per títol: 1714, Escudellers, som-hi a càrrec de Núria Clemares. 
Aquest espectacle s’emmarca dins el programa d’actes del tricentenari que pretén ajudar-
nos a endinsar-nos en la nostra història. 
En aquesta edició i com a novetat principal volem introduir el concepte de ciutat, vila o 
poble terrisser convidat. A partit d’aquesta edició cada any es convidarà un poble terrisser 
a participar de la Fira del Tupí amb dues vessants, la institucional i artística i la 
gastronòmica. El primer poble convidat és Breda. 
- L’Ajuntament de Breda disposa d’un estand a la 6a edició de la Fira del Tupí, dissabte 24 
de maig de 10 a 2/4 de 9 del vespre i diumenge de 10 a 8 del vespre. La seva funció bàsica 
serà la de promocionar la seva terrissa i ceràmica local i com a complement servirà de 
plataforma de promoció i difusió turística del municipi: guies d’excursions, allotjaments,  
gastronomia, natura, cultura...etc. L’estand estarà atès de forma continuada per si els 
visitants volen demanar qualsevol tipus d’informació de Breda. 
- Pel que fa al protocol, l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta rebrà l’alcalde de Breda i el 
regidor de promoció econòmica i turisme el diumenge 25 de maig a 3/4 de 12 del migdia  
davant del Saló Catalunya i seguidament l’alcalde de Breda i el de Sant Julià faran un breu 
parlament sobre el municipi terrisser convidat. 
-Per altra banda quatre restaurants de Breda: la Fonda Santa Anna, el Romaní de Breda, 
Can Mariano i el Gourmet de Breda participaran al Mos del Tupí, com a convidats en 
l’edició d’enguany del Mos, que passem a explicar en què consisteix. 
 

EL MOS DEL TUPÍ 

 
El Mos del tupí és una activitat organitzada per l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en 
col·laboració amb la vilatortina Núria May, cuinera i productora d’esdeveniments 
gastronòmics.  
El Mos del tupí és una activitat que té lloc durant l’ hora del vermut (de tres quarts de 
dotze fins a dos quarts de dues aproximadament) a la plaça de Catalunya del poble. En  
 



 

 

 
origen aquesta activitat va ser pensada per diversos motius relacionats amb el poble i la 
fira del Tupí: 
 

• Per ampliar activitats i continguts de la fira del tupí.  

 

• Perquè la gastronomia i la terrissa són dos camps estretament lligats i de fàcil 

explicar. 

 

• Perquè es va observar que existia una mancança en generar alguna activitat que 

relacionés gastronomia i terrissa a la fira del tupí.  

 

• Perquè els que més saben de gastronomia al poble són els restauradors i per això 

es va creure que la millor manera de presentar una activitat gastronòmica era 

comptant amb la seva implicació. 

 

• Perquè els restauradors poguessin utilitzar el Mos com a plataforma per 

promocionar els seus propis establiments. 

 
Per aquest motiu es va iniciar, ja fa tres anys, la primera edició del Mos del tupí, una 
proposta gastronòmica atractiva, divertida i senzilla que serveix per dotar la fira d’un espai 
de trobada, de contingut gastronòmic, de difusió pels restauradors i de dinamització de 
tota la fira. 
 
La dinàmica del Mos, a grans trets,  és la següent: 
 

1. Es convida a tots els restauradors del municipi a participar al Mos (la participació és 

alta, aconseguint aproximadament un 80% d’implicació dels restauradors del 

poble). Aquests divideixen la seva participació, segons disponibilitat, entre el 

dissabte i el diumenge de la fira.  

 

2. A cada restaurador se li proposa l’elaboració d’un mos. Aquest mos ha de ser un 

plat cuinat amb terrissa (o almenys servit en terrissa si la dinàmica del propi 

establiment facilita la cocció amb altres tipus de materials), casolà i bo que es  

serveix en unes cassoletes de terrissa de la mida de les de crema catalana (13cm de 

diàmetre).  



 

 

 

3. L’espai del mos són unes carpes posades en fila, on cada restaurador compta amb 

un espai per a poder escalfar la seva olla i servir el seu mos.  

 

4. Existeix un espai on es poden adquirir els tiquets del mos i que contemplen un 

mos, la cassoleta de terrissa (que l’assistent es pot quedar) i una beguda (aigua o 

cervesa artesana Ausesken, els productors de la qual viuen al municipi).  

 

5. Es col·loquen unes taules altes on els comensals poden menjar els mossos adquirits 

i on hi ha un servei de vi negre gratuït servit en porró.  

 
L’any passat, en la segona edició del Mos, es va pensar en la possibilitat de convidar a un 
restaurador o persona externa al poble perquè pogués esdevenir el Mos Convidat. 
D’aquesta manera una persona, o entitat, que realitzés una activitat vinculant terrissa i 
gastronomia podia utilitzar el mos com a aparador de la seva activitat. En Serge Guerrier, 
un ceramista de la Catalunya nord especialitzat en una tècnica de terrissa concreta cuita  
en forns verticals i demostrador de la cuina ecològica que hi practica, va tenir l’honor de 
ser el primer mos convidat.  
Aquest any, aprofitant la presència de Breda com a poble terrisser convidat a la fira, hem 
pensat que una bona manera de fer-los partícips de les nostres activitats era convidant-los 
també al Mos.  
 
 

1r CONCURS LA CUINA VILATORTINA DE CASSOLA 

 
 Amb la voluntat de continuar reforçant els lligams de la terrissa i la gastronomia, aquest 
any hi hem afegit una altra novetat: el 1r concurs de cuina vilatortina de cassola: on tots 
els cuiners i cuineres aficionats són convidats a cuinar, en cassola de terrissa un peus de 
porcs fets de la manera que més els hi agradi. 
Aprofitant que aquest any la Presidenta d’honor de la Fira del Tupí és la coneguda `¡avia 
Remei, també serà la presidenta del jurat i ella atorgarà el premi a la millor cassola, a més 
tots els participants gaudiran d’un record de la diada. 
Al finalitzar el concurs la mateixa àvia Remei ens cuinarà una cassola de peus de porc amb 
naps. Animem a tothom a participar cuinant la seva pròpia recepta. Només cal portar la 
cassola a l’escenari situat a la plaça de Catalunya el dissabte 24 de maig a 3/4 de 5 de la 
tarda, adjuntant un full on hi constin les indicacions de la recepta, el nom i el contacte. Les 
inscripcions es poden realitzar a les oficines de l’Ajuntament fins el divendres 23 de maig a 
les 3 de la tarda. 



 

 

 
 

NOU CONCURS D’INSTAOSONA DURANT LA FIRA DEL TUPÍ 

InstaOsona impulsa un nou concurs coincidint amb la sisena Fira de Ceràmica i Terrissa el 
Tupí de Sant Julià de Vilatorta que es farà aquest cap de setmana. La comunitat 
d’instagramers de la comarca d’Osona, juntament amb l’organització de la fira i 
l’Ajuntament de Sant Julià, s’han proposat premiar la millor foto que es pengi a Instagram 
sobre aquesta mostra i també la més original. Els usuaris que participin al concurs poden 
penjar tantes fotos com vulguin, però cal que les etiquetin amb els hashtags #firatupi14 i 
#instaosona. Ara bé, no és necessari que ho facin durant el cap de setmana, ja que el 
concurs es tancarà el dimarts dia 27. La resta de bases es poden consultar al bloc 
d’InstaOsona: http://instaosona.wordpress.com/2014/05/19/bases-concurs-fira-del-
tupi-2014/ 

A partir d’aquí, el jurat es posarà a treballar. Format pels gestors d’InstaOsona i membres 
de l’organització de la fira, valorarà que les imatges reflecteixin la temàtica de la fira, així 
com que siguin originals i creatives. Tractant-se d’una fira temàtica es valoraran 
especialment aquelles fotos que mostrin, en detall, els productes que es poden trobar a la 
mostra. En total, es lliuraran dos premis: un a la millor fotografia, que guanyarà un dinar 
per a dues persones al restaurant La Troballa, i un altre a la imatge més original, que 
s’endurà un esmorzar per a dues persones al Bar Catalunya "Can Cuca" i una ruta de 
l’arquitectura modernista, noucentista i de Miquel Pallàs, amb un recorregut de 3,3km i 
una durada 1h30’, gentilesa del Grup de Voluntaris de les Rutes Guiades de Sant Julià i de 
MeteoVilatorta. 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS  

DISSABTE 24 DE MAIG 

 
10.00 h Obertura de la Fira  
 
11.30 h INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA FIRA DEL TUPÍ. Amb la presència de les autoritats: 
Sr. Joan Carles Rodríguez, alcalde,  Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, i l’àvia Remei, presidenta d’honor de la fira. (plaça de 
l’Ajuntament).  
 
 



 

 

 
12.00 h INAUGURACIÓ  DE L’EXPOSICIÓ-PROJECTE I+T (INNOVACIÓ+TRADICIÓ) 
Memorial Joan. A càrrec de Ramon Fort (ceramista) i Ramon Torrent i Marta Tintó 
(dissenyadors). Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, lliurarà la dotació econòmica als autors del projecte I+T i els premis de la beca 
de recerca Josep Romeu (Aula de Cultura). 
 
12.45 h INAUGURACIÓ DEL MOS DEL TUPÍ. Cuina vilatortina amb terrissa. Amenitzat per 
Combos de l’Escola de Música de Vic (EMVIC). (plaça de Catalunya). 
 
17.00 h LA CUINA VILATORTINA A LA CASSOLA. Formaran part del jurat l’àvia Remei, 
presidenta d’honor de la Fira, Núria May, gastrònoma local  i un regidor de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta (plaça de Catalunya). 
 
17.30 h DEMOSTRACIÓ DE CUINA A QUATRE MANS.  A càrrec de l’àvia Remei, presidenta 
d’honor de la Fira i Núria May, gastrònoma local (plaça de Catalunya). 
 
18.30 h CONFERÈNCIA: 42 anys dedicats a la formació. A càrrec de Dolors Ros.  Directora 
de l’escola de ceràmica de la Bisbal (Saló Catalunya). 
 
 19.30 h PROJECCIÓ:  LA TERRISSA NEGRE. Un document de Joan Soler. Presentació a 
càrrec del propi autor, Lluís Heras, ceramista (Saló Catalunya). 
 
20.30 h Tancament de la Fira.  
 

DIUMENGE 25 DE MAIG 

 
10.00 h Obertura Fira i ESMORZAR POPULAR. Xocolatada. (plaça de Catalunya).  
 
11.00 h CONFERÈNCIA-DEBAT: UN CAMÍ DE TERRA I DE FUM. A càrrec de Jean-Paul Azaïs, 
terrisser rossellonès, , convidat especial en aquesta edició de la Fira. (Saló Catalunya) 
 
12.30 h PRESENTACIÓ OFICIAL DEL MUNICIPI TERRISSER CONVIDAT: BREDA.  A càrrec de 

l’alcalde de Breda i l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta. 
 
12.45 h MOS DEL TUPÍ. Cuina vilatortina amb terrissa. (plaça de Catalunya). 
 
 
 



 

 

 
17.30h PROJECCIÓ: EL QUADERN DE FANG 2011 de Miquel Barceló. Filmació a càrrec d’Isaki 
Lacuesta (Saló Catalunya). 
 
18.30h ESPECTACLE INFANTIL. 1714, escudellers, som-hi! (plaça de Catalunya).  
 
20.00h Tancament de la Fira 

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES DISSABTE 24 i DIUMENGE 25 DE MAIG 

 
11.00-14.00h i 16.00-20.00h  Exposicions: Col·lecció de peces del ceramista convidat, 
Jean-Paul Azaïs i exposició del projecte Innovació+Tradició. La terrissa: una metamorfosi 
en el temps.  (Aula de Cultura) 
L’exposició també estarà oberta el dissabte  31 de maig de 17 a 20 hores i el diumenge 1 
de juny de 11 a 14 h i de 17 a 20 h. 
 
Dissabte de 18.00 a 20.00 h i diumenge de 10.30 a 13 h i de 17 a 18.30 h Exposició de 
peces guanyadores de les edicions anteriors del Concurs “Memorial Joan Capdevila". 
(Saló Catalunya) 
 
 Dissabte de 11.00-14.00h i 16.00-20.00h i diumenge de 11.00-14.00h  Taller de rakú. A 
càrrec d’Alícia Casadesús i Esperança Tortadès. Preu: 3 € (plaça de l’Ajuntament). 
 
11.00-14.00 h i 16.00-20.00 h Taller de ceràmica: Podreu confeccionar la vostra pròpia 
peça de ceràmica que us emportareu de record. Activitat gratuïta (plaça de l’Ajuntament). 
  
11:00-14:00 h i 16.00-20.00 h Demostració ofici de ceramista i terrisser: Realització de 
diferents peces amb el torn en directe pels mateixos expositors de la Fira. 
 
11.00-14.00 h i 16.00-20.00 h Espai familiar “Som petits!” Espai lúdic perquè els nens s’ho 
passin d’allò més bé mentre els pares passegen per la Fira. Preu 3 € (plaça de Catalunya) 
 
Dissabte  16.00 h- Ruta guiada del camp d’aviació de Vilatorta. Durada: 3 hores 
17.00 h-Ruta guiada del modernisme, noucentisme i historicisme. Durada: 1 hora i mitja. 
  
Diumenge   9.30 h i 16:00- Ruta guiada del camp d’aviació de Vilatorta. Durada: 3 hores 
 10.00h i 17:00h- Ruta guiada del modernisme, noucentisme i historicisme. Durada: 1 h i 
mitja. 
 
2a Trobada d’autocaravanes (Parc de les Set Fonts) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per més informació: 

Esteve Camps Sala 
Responsable de comunicació 

Tel.609.625.587 
info@difucor.com 

 


