VITRUM

III FESTA DEL VIDRE ARTESA
VIMBODÍ I POBLET, 1 i 2 d’octubre de 2016
Paco Ramos
L’Hospitalet de Llobregat. Mestre
artesà del Museu i Forn del Vidre
de Vimbodí i Poblet des de 1997.
Museu i Forn del Vidre

Ferran Collado
Barcelona. Representa la quarta
generació d’una família de
tradició vidriera que va muntar
l’empresa el 1920 i professor de
diversos cursos amb vidre bufat.
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El Grèvol
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Demostracions vidre bufat
Mercat d’artesania
Activitat VITRUM

Bar
Vimbodí

Cuina-VITRUM
Punt selfie

Guipúscoa. És l’únic artesà del
País Basc que utilitza la tècnica
del vidre bufat a pols o aire.
Fonts del Gorg

Diego Rodríguez
Segòvia. Mestre vidrier de la Real
Fábrica de Cristales de La Granja
de San Ildefonso de Segòvia.
Itinerant

Manuel Garcia
Almeria. Ha guanyat premis com
el 3r premi del XXI concurs de
disseny aplicat a l’Artesania de
Castilla- la Manxa.

Restaurant
Hostatgeria
de Poblet

www.museudelvidre.cat
/museuvidre

/museudelvidre

Restaurant
Hostal Fonoll
(Poblet)

Restaurant
Masia Sagués

(Crta. Poblet a Prades)
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Ajuntament de
Vimbodí i Poblet

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE DE 2016
De 10:00 h a 13:30 h: Demostracions de vidre bufat, a
les Fonts del Gorg, als Safareigs del carrer de Catalunya i al
Museu i Forn del Vidre (veure ubicacions i vidriers al plànol).
De 10:00 h a 21:00 h:
• Mercat d’artesania, a la plaça Major, a la plaça de les
Orenetes i carrers adjacents.
• Demostracions de diferents tècniques de vidre, al
mercat d’artesania de la plaça Major.
De 09:00 h a 12:00 h: Esmorzar popular, a la plaça de les
Orenetes (Venda de tiquets el mateix dia).
D’11:00 h a 13:30 h:
• Tallers infantils de vidre reciclat, sota els porxos de
la plaça Major.
• Jocs de taula amb vidre, a la plaça de les Roques.
• “L’empremta del vidre”, espai infantil d’experimentació
amb textures i formes de vidre, a l’alçada del carrer
Major, 47.
• Exposició de quadres de l’Escola de Pintura “Damià
Roig” de Vimbodí i Poblet, a la biblioteca del Foment,
al carrer d’Anselm Clavé, 1.
• Exposició de joies amb vidre de l’alumnat de l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (EADT), a Cal
Pulit, carrer Major, 87.
A les 11:30 h: Inauguració oficial de VITRUM a càrrec de
l’H. Sr. Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, a la plaça Major. Tot seguit, actuació de la coral
Veu de la Terra de Vimbodí i Poblet.
A les 12:30 h: Acte de distinció a l’escriptora i periodista
Empar Moliner com a Vidriera d’honor de VITRUM’16, a
les Fonts del Gorg.
De 12:00 h a 14:00 h: Degustació de vermut, davant dels
Safareigs del carrer de Catalunya (Venda de tiquets al mateix
lloc).
A les 12:00 h: Conta-contes: “El Vidrier i la pagesa, la
llegenda del matrimoni de vidre”, a la plaça de les Roques.
A les 13:00 h: Visita el Museu en família amb en “Barretina”,
al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet (les persones
que hi estiguin interessades es poden apuntar al punt
iVITRUM. Places limitades).
A les 16:30 h a les 19:00 h: Demostracions de vidre bufat ,
a les Fonts del Gorg, als safareigs del carrer de Catalunya i al
Museu i Forn del Vidre (veure ubicacions i vidriers al plànol).
De 16:30 h a 19:00 h:
• Tallers infantils de vidre reciclat, sota els porxos de
la plaça Major.
• Jocs de taula amb vidre, a la plaça de les Roques.
• “L’empremta del vidre”, espai infantil d’experimentació

amb textures i formes de vidre, a l’alçada del carrer
Major, 47.
• Exposició de quadres de l’Escola de Pintura “Damià
Roig” de Vimbodí i Poblet, a la biblioteca del Foment,
al carrer d’Anselm Clavé, 1.
• Exposició de joies amb vidre de l’alumnat de l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (EADT), a
Cal Pulit, carrer Major, 87.
A les 17:00 h: Visita el Museu en família amb en “Barretina”,
al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet (les persones
que hi estiguin interessades es poden apuntar al punt
iVITRUM. Places limitades).
A les 17:30 h: conta-contes: “El Vidrier i la pagesa, la
llegenda del matrimoni de vidre”, a la plaça de les Roques.
A les 17:30 h: “Coneix Vimbodí”: visita guiada per la vila
(les persones que hi estiguin interessades es poden apuntar
al punt iVITRUM. Places limitades).

DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE DE 2016
De 10:00 h a 13:30 h: Demostracions de vidre bufat a les
Fonts del Gorg, als safareigs del carrer de Catalunya i al
Museu i Forn del Vidre (veure ubicacions i vidriers al plànol).
De 10:00 h a 19:00 h:
• Mercat d’artesania, a la plaça Major, a la plaça de les
Orenetes i carrers adjacents.
• Demostracions de diferents tècniques de vidre, al
mercat d’artesania de la plaça Major.
De 9:00 h a 12.00 h: Esmorzar popular, a la plaça de les
Orenetes (Venda de tiquets el mateix dia. Els beneficis aniran
destinats a Càritas).
D’11:30 h a 13:00 h: “De 1000º a 0º”, creació d’un setrill
de gel a càrrec de l’escultor Ivan López, a la placeta de la
Verdura.

A les 18:30 h: conta-contes: “El Vidrier i la pagesa, la
llegenda del matrimoni de vidre”, a la plaça de les Roques.

D’11:00 h a 13.30 h:
• Tallers infantils de vidre reciclat, sota els porxos de
la plaça Major.
• Jocs de taula amb vidre, a la plaça de les Roques.
• “L’empremta del vidre”, espai infantil d’experimentació
amb textures i formes de vidre, a l’alçada del carrer
Major, 47.
• Exposició de quadres de l’Escola de Pintura “Damià
Roig” de Vimbodí i Poblet, a la biblioteca del Foment,
al carrer d’Anselm Clavé, 1.
• Exposició de joies amb vidre de l’alumnat de l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (EADT), a
Cal Pulit, carrer Major, 87.

A les 19:00 h: Visita el Museu en família amb en “Barretina”,
al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet (les persones
que hi estiguin interessades es poden apuntar al punt
iVITRUM. Places limitades).

A les 11:30 h: Visita el Museu en família amb en “Barretina”,
al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet (les persones
que hi estiguin interessades es poden apuntar al punt
iVITRUM. Places limitades).

A les 19:30 h, III Concurs de beure a porró amb estil, a la
plaça Major,
Hi haurà dues categories: adult (amb vi) i infantil (amb
aigua). (Inscripcions prèvies, de 16:00 h a 19:00 h, al
punt d’informació iVITRUM)

De 12:00 h a 14:00 h: Degustació de vermut, davant dels
Safareigs del carrer de Catalunya (Venda de tiquets al mateix
lloc).

A les 17.30 h a 19.30 h: “Sons de vidre”, taller musical
que experimenta amb so i copes de vidre (per a majors
de 8 anys), a Cal Pont (raval de Lleida, 2), amb passis de 8
persones cada 15 minuts.
A les 18:00 h: Visita el Museu en família amb en
“Barretina”, al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet
(les persones que hi estiguin interessades es poden apuntar
al punt iVITRUM. Places limitades).

A les 20:30 h: Batukada, a càrrec del Grup de grallers i
geganters “La Palanca” de Vimbodí i Poblet, des del safareig
del carrer de Catalunya fins a la plaça de les Orenetes.
A les 21:00 h: VITRUMUSICAL2016, espectacle de vidre i
música a càrrec de tots els mestres vidriers acompanyats de
BINARIUM DUO, amb Conrad Setó i Roger Conesa (teclats
electrònics i saxo), amb un repertori especialment creat per
a VITRUM. A les Fonts del Gorg.

A les 12:00 h: conta-contes: “El Vidrier i la pagesa, la
llegenda del matrimoni de vidre”, a la plaça de les Roques.
A les 12:00 h: “Coneix Vimbodí”: visita guiada per la vila
(les persones que hi estiguin interessades es poden apuntar
al punt iVITRUM. Places limitades).
A les 12:45 h : Abraça’t 3.0. Quantes persones poden
creuar-se pel carrer de les Abraçades en tres minuts? (Més
informació al punt iVITRUM).
De 13:00 h a 14:00 h: I Concurs d’elaboració d’all i oli
(amb setrill), a la plaça Major (Inscripcions prèvies de 11:00
h a 12:30 h, al punt d’informació iVITRUM situat a la plaça
Major).

A les 13:30 h: Visita el Museu en família amb en “Barretina”,
al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet (les persones
que hi estiguin interessades es poden apuntar al punt
iVITRUM. Places limitades).
De 16:30 h a 18:30 h: Demostracions de vidre bufat a les
Fonts del Gorg, als safareigs del carrer de Catalunya i al
Museu i Forn del Vidre (veure ubicacions i vidriers al plànol).
De 16:30 h a 18:30 h:
• Tallers infantils de vidre reciclat, sota els porxos de
la plaça Major.
• Exposició de quadres de l’Escola de Pintura “Damià
Roig” de Vimbodí i Poblet, a la biblioteca del Foment,
al carrer d’Anselm Clavé, 1.
• Exposició de joies amb vidre de l’alumnat de l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (EADT), a
Cal Pulit, carrer Major, 87.
A les 17:00 h: Visita el Museu en família amb en “Barretina”,
al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet (les persones
que hi estiguin interessades es poden apuntar al punt
iVITRUM. Places limitades).
A les 17:30 h: conta-contes: “El Vidrier i la pagesa, la
llegenda del matrimoni de vidre”, a la plaça de les Roques.
A les 18:00 h: “La màgia dels vitralls”, explicació pràctica
sobre la creació d’un vitrall, a càrrec de la mestra vitrallera
Loli Lafuente, a la sala polivalent del Centre Cívic (plaça
Major).

AGRAÏMENTS
• Empar Moliner
• Maite Fusté
• Societat Coral Veu de la Terra
• Casal d’Avis
• Associació de Dones
• AMPA de l’Escola Mare de Déu
dels Torrents
• Escola Mare de Déu dels
Torrents
• Grup de Grallers i geganters
«La Palanca”
• Associació Juvenil Somdepoble
• Grup de Country May Kansats
• Escola de Pintura “Damià Roig”
• Parròquia de la Transfiguració
del Senyor
• Cal Pont
• Cal Polit
• Llar d’infants les Orenetes
• Restaurant Hostatgeria de
Poblet
• Cinema Foment
• Noemí Blanco Ateliers Creatius
• Batall Produccions, Valls
• Atelier Loli Lafuente, Reus
• Juga i aprèn
• Júlia Canela
• Voluntaris i voluntàries
• Càritas
• Agrupació de Productors d’All
de Belltall
• Escola d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona
• Generalitat de Catalunya

COL·LABORA

I a més, durant els dos
dies de la festa:
• Cuina VITRUM en restaurants del municipi.
• Recorregut selfie #vitrum2016.
• Concurs Instagram.
• Material lúdic i infantil “Descobreix Vimbodí!”
• Portes obertes a l’Església Parroquial (s. XIV).
Horari: d’11:00 h a 13:00 h i de 17:00 h a 19:00 h.
(excepte diumenge, dia 2, d’11:00 h a 12:00).
• Al mercat d’artesania hi haurà parades amb tasts
de vins, licors i cervesa artesans.
(Més informació a www.museudelvidre.cat i al
Punt d’informació iVITRUM, on podràs utilitzar
el primer codi QR de vidre de Vimbodí i Poblet)

