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Torna la Fira Argillà Argentona consolidant
el retorn a la plena normalitat
La fira de referència de la
ceràmica a Catalunya engega
amb participants que tornen
per primera vegada després
de la pandèmia
Arriba la Fira Argillà 2022, la fira
internacional de ceràmica, i ho fa
consolidant el retorn a la normalitat, després
de la bona represa del format presencial de la
darrera edició.
La firà s’iniciarà divendres 1 de juliol a les
17 h i s’allargarà fins a les 22 h de diumenge.
A causa de la bona valoració tant de públic com
d’expositors, aquest any s’ha volgut repetir la ubicació
que es va estrenar per l’edició 2021: el pati de l’Escola
Bernat de Riudemeia. Es tracta d’una localització que
permet agrupar els expositors en un sol espai tancat,
ampli, còmode i amb molta ombra.
Per aquesta nova edició s’han seleccionat 60 ceramistes, que procedeixen majoritàriament de Catalunya i la resta
de l’estat espanyol, però també hi haurà representants d’arreu del món: França, Marroc, Itàlia, Alemanya, Eslovènia,
Polònia i Equador.
Cal destacar la presència de ceramistes que havien participat en edicions anteriors a la pandèmia, i que tornen
enguany, ara que s’ha reprès la normalitat a les activitats culturals i firals.
L’organització es mostra convençuda que aquest any serà el de consolidació i plena normalització després de
l’aturada del 2020 i la bona represa del 2021, quelcom que es veu potenciat pel fet que, de la pandèmia en endavant,
s’ha viscut un creixement de l’interès per la ceràmica, per part del públic general.

www.argilla.cat

argillargentona

3

Activitats tot el dia i per a tothom
La programació d’aquesta edició 2022 començarà el divendres a les 17 h, i s’allargarà fins a les 22 h. Pel que
fa a dissabte i diumenge, l’horari serà de 10 a 22 h, amb aturada de 14 i 17 h.
Durant les dates de la fira, a plaça de l’Església es duran a terme activitats educatives, incloses
demostracions de terrissa tradicional al torn i tallers de torn per als més petits. Els adults també podran
gaudir de la ceràmica participant al taller de ceràmica “rakú” que tindrà lloc dissabte al vespre. La fira es
clourà, com és tradició, el diumenge al vespre amb la trepitjada de fang.
A banda, s’han programat altres activitats com les visites guiades al Museu del Càntir a càrrec de Pere Pascual
i les actuacions musicals a càrrec de l’associació Musicargentona.

La ceràmica francesa al centre
Enguany, la fira tindrà França com a país convidat, amb una representació d’una desena de participants,
que s’ubicaran en un espai exclusiu dins del recinte firal.
Precisament, seran 17 artistes francesos els protagonistes de l’exposició que tindrà lloc al Museu del Càntir,
amb el títol “Ceràmica contemporània francesa. Artistes de la col·lecció Viviane S”.
Aquest protagonisme quedarà reforçat per la mostra de cinema “Cineràmica 2022”, que estarà dedicada
als artistes francesos presents a l’exposició.

El càntir de l’any, de Carme Pinós
A banda, com cada any, al recinte de la fira i al museu es podrà adquirir el càntir de l’any 2022, enguany
obra de l’arquitecta i dissenyadora Carme Pinós, presentat al públic en una roda de premsa aquest
divendres 17 de juny a les 12 h.

www.argilla.cat

argillargentona

El càntir

4

El CÀNTIR DE L’ANY 2022
DE CARME PINÓS
Per a l’edició del càntir de l’any 2022 s’ha escollit com a autora
una de les arquitectes i dissenyadores de producte més
importants del país: la Carme Pinós. També és la primera dona
a qui se li ha encarregat el disseny des que el Museu del Càntir
d’Argentona va iniciar el 2017 la nova sèrie de càntirs d’autor, que
tant d’èxit està tenint, fins i tot a nivell internacional, com ho
demostra el fet que aquests dissenys, en poc temps, hagin estat
exposats a Düsseldorf, Madrid i Milà.
El càntir que ens proposa la Pinós és funcional, permetent
la seva funció de contenir i beure l’aigua, i també té la
capacitat natural de mantenir l’aigua fresca al seu interior.
Es tracta d’un càntir rústic (sense envernissar), d’una gran
elegància que, a més, ens suggereix el cos d’una dona. Està acabat
amb fang vermell, tan propi de la nostra terrissa, alhora que té
alguns elements en blanc que li donen un bonic contrast amb el
vermell de l’argila, com la petita franja a la base, l’interior de la
nansa i la part superior de l’atuell.
Com ja va fer l’André Ricard al càntir del 2020, aquest model
tampoc té broc ni galet, atès que dos orificis al cos del càntir
fan la funció d’emplenar i buidar l’atuell. Com en aquell cas, la
funcionalitat es manté en la seva totalitat.
L’autora ens diu d’aquesta peça: “Per dissenyar aquest càntir he
hagut de pensar quin paper pot tenir un càntir avui dia. L’he
imaginat en una festa a l’aire lliure on tothom va amb un plat
a la mà. Per a mi, el més fonamental és que es pugui agafar
i beure amb una sola mà i sense haver de buscar un lloc per
deixar el plat.” I en una recent entrevista al diari Ara, afegia
“En el càntir que estem fent em preocupo que sigui pràctic i al
mateix temps estèticament bonic”.
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La coordinació de tot el procés de disseny i producció del
càntir ha anat a càrrec de Quim Larrea, mentre que els
motlles per a la colada han estat obra de José Luís Osuna.
La producció en ceràmica ha estat obra de José Antonio
Gómez, ceramista de Caldes de Montbui. Com en els
darrers anys, se’n farà una edició limitada a 3.000
exemplars, numerats un a un a la base. El càntir fa 29
cm d’alçada, 16 d’amplada i 8 de fondària.
Carme Pinós (Barcelona, 1954) va assolir el reconeixement
internacional amb Enric Miralles amb projectes com
el cementiri d’Igualada (1991) i després va fundar el
seu propi estudi. Ha donat classes a la Kunstakademie
de Düsseldorf, la Columbia University de NY o la
Harvard University. Entre els seus projectes recents
destaquen les Oficines Cube I i Cube II a Guadalajara
(Mèxic), l’Edifici de Departaments de la Universitat
d’Econòmiques de Viena, el CaixaForum de Saragossa
o el conjunt de la plaça de la Gardunya, l’Escola
Massana i la façana posterior del mercat de la
Boqueria a Barcelona. Entre els molts premis que ha
rebut, cal destacar el Premio Nacional de Arquitectura
2021 per la seva potència creadora, el Premi Nacional
d’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya per la seva
trajectòria i el Premi Ciutat de Barcelona.
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EXPOSICIONS

FRANÇA

L’edició d’enguany de la fira té França com a país convidat, amb una representació d’una desena de participants, que
s’ubicaran en un espai exclusiu dins del recinte firal de l’escola Bernat de Riudemeia.
La proposta de l’exposició del museu, així com les activitats relacionades, remarquen aquest protagonisme absolut de
la ceràmica francesa en l’edició de la Fira Argillà 2022. La programació de la fira, sempre amb un alt nivell artístic,
enguany és reforçada per la presència al museu d’alguns dels millors ceramistes contemporanis de França.

Una edició de la Fira Argillà “magnifique”
La Fira Argillà Argentona cada any cerca oferir una programació que uneixi expositors de tot el món, entreteniment per
a tots els públics i activitats d’un alt nivell artístic.
Eguany, aquesta vessant artística serà reforçada per la presència al Museu del Càntir d’alguns dels millors ceramistes
contemporanis de França, en una exposició amb el títol: “Ceràmica contemporània francesa. Artistes de la
col·lecció Viviane S”.

Ceràmica contemporània francesa. Artistes de la col·lecció Viviane S
L’exposició inclou les peces de disset ceramistes que han estat recopilades per Viviane Sabouret, qui compta amb
una col·lecció de ceràmica artística excepcional. Els disset artistes de la col·lecció que aterren al Museu del Càntir
d’Argentona, formen part d’un conjunt d’uns 50 ceramistes que Sabouret ha aconseguit reunir amb els anys.
L’exposició consisteix en un conjunt variat i fascinant de diferents estils, degut a la pròpia naturalesa de l’exposició, que
és fruit de feina de 34 mans.
La comissaria de l’exposició, Stéphanie Le Follic-Hadida, en declaracions recents a la premsa francesa, defineix
l’exposició com: “un projecte col·laboratiu, que té per objectiu exhibir les obres recents d’artistes contemporanis”. Es
tracta d’una col·lecció que vol donar visibilitat a la labor artística d’aquests ceramistes i donar-los a conèixer al públic
general i internacional.
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L’exposició s’inaugurarà divendres dia 1 a les 18h. Durant la fira,
l’horari de visita serà de 10h a 14h i de 17h a 22h. Estarà oberta
al públic fins l’1 de novembre en l’horari d’obertura habitual del
museu.
A més, durant la fira es podrà gaudir de visites guiades a
l’exposició: dissabte a les 19h i diumenge a les 13h.

Art i cinema: l’exposició al Cineràmica 2022

CON

Per reforçar el gran valor artístic d’aquesta exposició, durant els
dies de la fira convergiran les creacions d’aquests artistes amb el
cinema.
Dissabte i diumenge a les 16h es projectarà la mostra de

ARTIST

cinema “Cineràmica 2022”, dedicada als artistes de la
col·lecció de Sabouret. Precisament, seran la col·leccionista, junt
amb la comissaria de l’exposició, Stéphanie Le Follic-Hadida, les
qui protagonitzaran el col·loqui de la primera jornada. També hi
serà present el col·leccionista Emili Puigverd.
Seguint en la línia de la ceràmica francesa contemporània,
dissabte a les 11h tindrà lloc una conferència d’un dels
ceramistes més destacats d’aquesta exposició: Jean Girel,
qui parlarà sobre l’ús del forn de llenya per una ceràmica més
ecològica.
Paral·lelament, dissabte i diumenge a les 4 de la tarda es
presentaran diversos films dins la mostra “Cineràmica 2022”, amb
el protagonisme d’aquests mateixos ceramistes que exposaran al
museu.
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ARGILLÀ ARGENTONA
FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA
1, 2 i 3 de juliol 2022
ARGILLÀ ARGENTONA - FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA
ARGILLÀ ARGENTONA - FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
ARGILLÀ ARGENTONA - INTERNATIONAL CERAMICS FAIR
Divendres 1 de juliol: de 17 h a 22 h
Dissabte 2 i diumenge 3 de juliol: de 10 h a 22 h (amb pausa de 14 h a 17 h)
Ubicació: Escola Bernat de Riudemeia (Accés per carrer J. Verdaguer) i
Plaça de l’Església.
Països representats: Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Alemanya,
Eslovènia, Polònia, Equador i Marroc.
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TALLERS I DEMOSTRACIONS DE CERÀMICA
TALLERES Y DEMOSTRACIONES DE CERAMICA
CERAMIC WORKSHOPS
Plaça de l’Església
Col·labora: Ceràmica Collet – Sio-2

Demostracions de terrissa tradicional
A càrrec del terrisser Lluís Heras

Tallers de ceràmica al torn i rakú
A càrrec dels professors de l’Escola Taller de Ceràmica d’Argentona

CÀNTIR 2022
VENDA DEL CÀNTIR DE L’ANY 2022
VENTA DEL BOTIJO DEL AÑO 2022
YEARLY WATER VESSEL SALES POINT
Recinte firal Escola Bernat de Riudemeia - Horari d’obertura: Mateix que la fira
Càntir 2022. Autora: CARME PINÓS.
Coordinació de l’edició: Quim Larrea. Motllista: Ivanros. Ceramista: José Gómez.
Edició numerada i limitada a 3.000 exemplars.
Edició numerada i limitada a un màxim de 3.000 exemplars.
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E LA COL·LECCIÓ DE VIVIANE S.

EXPOSICIONS EXPOSICIONES EXHIBITIONS
Museu del Càntir (Planta baixa i planta primera)
Ceràmica contemporània francesa. Artistes de la col·lecció de Viviane S.
Pierre AMOURETTE
Gisèle BUTHOD-GARÇON
Coralie COURBET
Valérie DELARUE
Nicolas FEDORENKO
Jean-François FOUILHOUX
Alain GAUDÉBERT
Jean GIREL
Philippe GODDERIDGE
Armel HEDE
Valérie HERMANS
Roi HOUNDEKPINKOU
Michel LE GENTIL
Patrick LOUGHRAN
Herve ROUSSEAU
Bertrand SECRET
Camille VIROT
Inauguració: Divendres a les 18.00 h
HORARi EsPECiAL DE VisiTA DURANT LA FiRA: DE 10 H A 14 H i 17 H A 22 H
Oberta al públic fins l’1 de novembre en l’horari habitual d’obertura del museu.
Entrada lliure

EXPOSICIÓ PERMANENT:
5 àmbits temàtics sobre el món dels càntirs + Espai Picasso
HORARi EsPECiAL DURANT FiRA: DE 10 H A 14 H i DE 17 H A 22 H

VISITES GUIADES AL MUSEU:
DissABTE i DiUMENGE A LEs 12 H i A LEs 18 H A CàRREC DE PERE PAsCUAL, crític d’art i
membre del Consell Municipal del Museu del Càntir d’Argentona.
Visita inclosa amb el preu d’entrada del Museu.

VISITES GUIADES A L’EXPOSICIÓ TEMPORAL:
DissABTE 2 A LEs 19 H i DiUMENGE 3 A LEs 13 H
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Divendres / Viernes / Friday
1 de juliol
A PARTiR DE LEs 17 H i FiNs A LEs 22 H
AL RECiNTE DE L’EsCOLA BERNAT DE RiUDEMEiA i LA PLAçA DE L’EsGLésiA

Obertura Argillà Argentona
A LEs 10 H FiNs LEs 14H i DE 17 H A 22 H.

Obertura del Museu del Càntir i de les exposicions
Apertura del Museu del Càntir y de las exposiciones
Opening time of Museu del Càntir and the exhibitions
A PARTiR DE LEs 18 i FiNs LEs 21 H, A LA PLAçA DE L’EsGLésiA

Demostracions de terrissa tradicional i taller de ceràmica al torn
Demostraciones de alfarería tradicional y taller de cerámica al torno
Demonstration of traditional pottery and pottery throwing workshop
A LEs 18.00 H, AL MUsEU DEL CàNTiR

Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición /
Inauguration of the exhibition
Ceràmica contemporània francesa. Artistes de la col·lecció de Viviane S.
A LEs 19 H, AL RECiNTE FiRAL EsCOLA BERNAT DE RiUDEMEiA

Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición /
Inauguration of the exhibition
Argillà Argentona - Fira Internacional de Ceràmica 2022.
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Dissabte / Sábado / Saturday
2 de juliol
A PARTiR DE LEs 10 H DEL MATí FiNs A LEs 22 H (AMB PAUsA DE 14 H A 17 H)
RECiNTE EsCOLA BERNAT DE RiUDEMEiA i LA PLAçA DE L’EsGLésiA

Obertura Argillà Argentona
A LEs 10 H

Obertura del Museu del Càntir i de les exposicions
Apertura del Museu del Càntir y de las exposiciones
Opening time of Museu del Càntir and the exhibitions
A PARTiR DE LEs 11 H, A LA PLAçA DE L’EsGLésiA

Demostracions de terrissa tradicional i taller de ceràmica al torn
Demostraciones de alfarería tradicional y taller de cerámica al torno
Demonstration of traditional pottery and pottery throwing workshop

A LEs 11 H, A L’EsCOLA BERNAT DE RiUDEMEiA

Conferència a càrrec del ceramista francès Jean Girel:
Forn de llenya ecològic Girel 3E
Conferencia a cargo del ceramista francès Jean Girel:
Horno de leña ecológico Girel 3E
Conference by the French ceramist Jean Girel:
Girel 3E ecological wood-burning oven
A LEs 11,30 H, AL RECiNTE DE L’EsCOLA BERNAT DE RiUDEMEiA

Lliurament del premi a la millor parada
Entrega del premio a la mejor parada
Award ceremony for the best stand
COL·LABORA: ANPER
A LEs 12 H, AL MUsEU DEL CàNTiR

Visita guiada al Museu a càrrec de Pere Pascual
Visita guiada al Museo a cargo de Pere Pascual
Guided visit to the Museum by Pere Pascual
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A LEs 16 H, AL CENTRE PARROQUiAL

CINERÀMICA 2022
17a Mostra de cinema sobre ceràmica
17ª Muestra de cine sobre ceràmica
17th Ceramic film Festival
Projecció d’imatges de la col·lecció de ceràmica de Viviane S. Col·loqui amb
Viviane S. i el també col·leccionista de ceràmica Emili Puigverd
Proyección de imágenes y coloquio con Viviane S. y Emili Puigverd
Projection of images and colloquium with Viviane S. and Emili Puigverd
A LEs 18 H, AL MUsEU DEL CàNTiR

Visita guiada al Museu a càrrec de Pere Pascual
Visita guiada al Museo a cargo de Pere Pascual
Guided visit to the Museum by Pere Pascual
A LEs 19 H, A LA PLAçA DE L’EsGLésiA

Taller de rakú: pintar i coure una peça de ceràmica
Taller de rakú: pintar y cocer una pieza de cerámica
Rakú workshop: paint and cook a piece of clay
A LEs 19 H, AL MUsEU DEL CàNTiR

Visita guiada a l’exposició / Visita guiada a la exposición /
Guided visit to the exhibition
CERàMiCA CONTEMPORàNiA FRANCEsA. ARTisTEs DE LA COL·LECCió DE ViViANE S.
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Diumenge / Domingo / Sunday
3 de juliol
A PARTiR DE LEs 10 H DEL MATí FiNs A LEs 22 H (AMB PAUsA DE 14 H A 17 H)
RECiNTE EsCOLA BERNAT DE RiUDEMEiA i LA PLAçA DE L’EsGLésiA

Obertura Argillà Argentona.
A LEs 10 H

Obertura del Museu del Càntir i de les exposicions
Apertura del Museu del Càntir y de las exposiciones
Opening time of Museu del Càntir and the exhibitions
A PARTiR DE LEs 11 H, A LA PLAçA DE L’EsGLésiA

Demostracions de terrissa tradicional i taller de ceràmica al torn
Demostraciones de alfarería tradicional y taller de cerámica al torno
Demonstration of traditional pottery and pottery throwing workshop
A LEs 12 H, AL MUsEU DEL CàNTiR

Visita guiada al Museu a càrrec de Pere Pascual
Visita guiada al Museo a cargo de Pere Pascual
Guided visit to the Museum by Pere Pascual
A LEs 13 H, AL MUsEU DEL CàNTiR

Visita guiada a l’exposició / Visita guiada a la exposición /
Guided visit to the exhibition
CERàMiCA CONTEMPORàNiA FRANCEsA. ARTisTEs DE LA COL·LECCió DE ViViANE S.
A LEs 16 H, AL CENTRE PARROQUiAL

CINERÀMICA 2022
17a Mostra de cinema sobre ceràmica
17ª Muestra de cine sobre ceràmica
17th Ceramic film Festival
SEssió DEDiCADA A LA CERàMiCA FRANCEsA:
Film: Jean Girel, “Yohan l’Univers dans un bol”
Presentació a càrrec de Jean Girel.
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A LEs 18 H, AL MUsEU DEL CàNTiR

Visita guiada al Museu a càrrec de Pere Pascual
Visita guiada al Museo a cargo de Pere Pascual
Guided visit to the Museum by Pere Pascual
A LEs 19.30 H, AL PATi DE L’EsCOLA BERNAT DE RiUDEMEiA i A LA PLAçA DE L’EsGLésiA
DURANT LA TREPiTjADA:

BandaBand de l’Associació Musicargentona
BandaBand de la Asociación Musicargentona
BandaBand of Musicargentona Association
A LEs 20 H A LA PLAçA DE L’EsGLésiA

Trepitjada de fang
Pisada de barro
Clay action
Trepitjada de fang i de les peces fetes durant les demostracions de terrissa. Poden
participar-hi tots els nens i grans que ho desitgin. Es recomana portar banyador, tovallola i
roba vella.
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ADECERAMICA

Barcelona (Barcelonès)

ALFARERIA ALEJANDRIA

Pereruela (Zamora)

ALFARERÍA HERNÁNDEZ

Cespedosa de Tormes (Salamanca)

ANGELA CAMPANILE CÉRAMISTE

Salernes (França)

ARGILE ET COULEURS

Aubagne (França)

ART ET NATURE

Gonfaron (França)

ARTESANIA A MIDA – VICKY

Mataró (Maresme)

ATELIER MYRIAM A

Montpellier (França)

BARBUTINA CERÀMICA

St. Genís de Palafolls (Maresme)

BARROQUEMA

Tumbaco - Quito (Equador)

BIENVE

St. Andreu de la Barca (Baix Llobregat)

CANOPEE CERAMIQUES

Villemoirieu (França)

CERÀMICA MUNDET

Castellar del Vallès (Vallès Occ.)

CERÁMICA POP

Vicenza (Itàlia)

CERÀMICA R.MORTE

L’Ametlla del Vallès (Vallès Or.)

CERÁMICA RIF

Marroc – Espanya

CERÀMICA ROSER OTER

Santa Oliva (Baix Penedès)

CERÀMICA TERRESFOC

Rocafort de Bages (Bages)

DARIUSZ KUZNIAK CERAMICS

Polònia – Catalunya

EL RAVAL DE L’ART

Roquetes (Baix Ebre)

ERMES RICCHI CERAMICHE

Imola (Itàlia)

ESCOLA TALLER DE CERÀMICA D’ARGENTONA

Argentona (Maresme)

EVA LÓPEZ MIGUEL

Barcelona (Barcelonès)

FANG FANG JOIES

Belltall (Conca de Barberà)

FICTILIS

Marseille (França)

FOU

St. Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
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INÉS REQUENA CERÁMICAS

Premià de Dalt (Maresme)

KERAMIKWERKSTAIT – FRANCESCA BUDA

Pohlheim (Alemanya)

KIMU

Tortellà (La Garrotxa)

LA CACEROLA DE BARRO

Salvatierra de los Barros (Badajoz)

LAB! CERÀMICA

Guissona (La Segarra)

LABORNA

Siero (Asturias)

LOGAMA

Adrall (Ribera del Segre)

LUR

La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)

M. FLORIDO CERÁMICA ARTISTICA

Rivas Vaciamadrid (Madrid)

MIKEL LUMBRERAS

Galdakao (Bizkaia)

MONTIS PESCALIS CERAMICHE

Grosseto (Itàlia)

MONTSE LLANAS – CERÀMICA

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

MONTSERRAT GRAUPERA

Celrà (Gironès)

NOHIES

Sta. Agnès de Malanyanes (Vallès Oriental)

NÚRIA SOLEY

Palau Solità i Plegamans (Vallès Occidental)

PAULA BASSO

Premià de Mar (Maresme)

POclayworks @ Associazione C.MAGMA

Roma (Itàlia)

POTERIE LA FERME

Angostrina (França)

POTTERY BAHOR

¿rn Vrh Nad Idrijo (Eslovènia)

REDÓN ARTCERÀMIC

Barcelona (Barcelonès)

REPRODUCCIÓ DE CERAMICA CATALANA

Granollers (Vallès Oriental)

SEBASTIÀ GALBANY CERAMICS

Granollers (Vallès Oriental)

SOCARRATS C.Ma. Carreras

La Roca del Vallès (Vallès Oriental)

TALLER FRANÇOIS MARQUET ZAHONERO

Saint Béat Lez (França)

TANGIBLE

Argentona (Maresme)

TENGO ROPA TENDIDA

Benicarló (Castelló)

URA CERÀMICA

Tarragona (Tarragonès)

VERO DIAZ ART

St. Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

www.argilla.cat

argillargentona
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ORGANITZEN
Ajuntament
d’Argentona

PATROCINEN

COL·LABORADORS

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE
CIUTATS DE LA CERÀMICA

ESTABLIMENTS COL·LABORADORS
BAR AVENIDA
BAR EL CENTRU
BAR LA CRUÏLLA
CAN CACHI
FRANKFURT’S LA PLAÇA
LA GRANJA.COM

PIZZES BURRIAC
RESTAURANT LA NOVA FONDA
RESTAURANT EL CELLER D’ARGENTONA
BAR ODON ARGENTONA
BAR CASINO D’ARGENTONA
RESTAURANT XALAVIA

CRÈDITS FOTOGRÀFICS: MUsEU DEL CàNTiR, JOANA PUiG, PEDRO CATENA
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Comunicació
Argillà Argentona
Per a més informació o concertar entrevistes:
comunicacio@argillaargentona.cat
620.00.72.71

www.argilla.cat
www.argilla.cat

argillargentona

argillargentona

