
             

LA IMATGERIA FESTIVA CATALANA.  CONSTRUCTORS, IMATGERS. 

L’ofici d’imatger a Catalunya.

JORNADA DE CONFERÈNCIES.  

 

5 de setembre. Matí de 9:00h a 14:00h

 

• 9 a 9:30h  Benvinguda i inscripcions.
 

• 9:30 a 10h  Presentació i obertura de la jornada a càrrec del Sr Miquel 
Rodríguez Urraca, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, CCAM.

 

• 10 a 11h  Ponència ” L’ofici de la imatgeria festiva” 
d’àrea d’Artesania Catalunya i membre de la comissió de formació i Joan Ferrer, presiden
de la FAAOC i president de l’A

 

• 11 a 11:30h  Pausa, cafè
 

• 11:30 a 12:30h Ponència “Mestratge i transmissió d’o
Places, tècnic de promoció cultural 
FAAOC, membre de la comissió sectorial de formació i Mestre artesana en imatgeria 
festiva. 

 

• 12:30 a 13:45h Taula rodona “Present i futur d
Josep Mañà, ideòleg i professor de l’escola Massana de Barcelona; 
Quirantes, membre de 
imatger; Eduard Bech director del museu dels sants d’Olot. Moderador Jesús Àngel Prieto.

 

• 13:45 a 14h   Cloenda.
 

 

 

 

Organitza:      Amb la col·laboració de:

                                     

 

LA IMATGERIA FESTIVA CATALANA.  CONSTRUCTORS, IMATGERS. 

L’ofici d’imatger a Catalunya. 

 

5 de setembre. Matí de 9:00h a 14:00h. Sala d’Actes d’Artesania Catalunya

Benvinguda i inscripcions. 

Presentació i obertura de la jornada a càrrec del Sr Miquel 
Rodríguez Urraca, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, CCAM.

Ponència ” L’ofici de la imatgeria festiva” amb Xavier Villas
rtesania Catalunya i membre de la comissió de formació i Joan Ferrer, presiden

de la FAAOC i president de l’Associació de cistellers i cistelleres de Catalunya.

Pausa, cafè 

Ponència “Mestratge i transmissió d’ofici. Formació” amb David 
promoció cultural d’Artesania Catalunya  i Judith Camps

FAAOC, membre de la comissió sectorial de formació i Mestre artesana en imatgeria 

Taula rodona “Present i futur de l’ofici d’imatgeria festiva”. Amb 
Josep Mañà, ideòleg i professor de l’escola Massana de Barcelona; 

membre de l’Agrupació de colles de geganters de Catalunya
director del museu dels sants d’Olot. Moderador Jesús Àngel Prieto.

Cloenda. 

Amb la col·laboració de:             Amb el suport de: 

                               

 

 

LA IMATGERIA FESTIVA CATALANA.  CONSTRUCTORS, IMATGERS. 

. Sala d’Actes d’Artesania Catalunya 

Presentació i obertura de la jornada a càrrec del Sr Miquel 
Rodríguez Urraca, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, CCAM. 

amb Xavier Villas cap 
rtesania Catalunya i membre de la comissió de formació i Joan Ferrer, president 

de Catalunya. 

fici. Formació” amb David 
rtesania Catalunya  i Judith Camps, secretària de la 

FAAOC, membre de la comissió sectorial de formació i Mestre artesana en imatgeria 

e l’ofici d’imatgeria festiva”. Amb 
Josep Mañà, ideòleg i professor de l’escola Massana de Barcelona; Robert Carles 

de colles de geganters de Catalunya; un constructor 
director del museu dels sants d’Olot. Moderador Jesús Àngel Prieto. 

Amb el suport de: 

 


