


Dijous 13 d’octubre
Al CAEE
A les 19 h: Inauguració del l’exposició dels treballs dels 
alumnes del Taller tèxtil i de vidre.

Divendres 14 d’octubre
Al CAEE
A les 19 h: Obertura de les XIII Jornades  i inauguració de 
l’exposició de les obres de les artistes convidades Montse-
rrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i 
l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona.

A les 19.30 h: Xerrada-demostració: ELSUR, noves 
mirades. La reinterpretació d’oficis tradicionals per a la 
creació d’objectes contemporanis, a càrrec de Cristina 
Vallejo.

Dissabte 15 d’octubre
Al Taller tèxtil i de vidre 
De 10 a 13 h i de 15.30 a 18.30 h: Taller Tapís poètic a 
càrrec de Francesca Poza. 
Preu: 10 €
Places limitades.

De 16.30 a 18 h: Filorama, taller creatiu amb llana i perles 
de vidre a càrrec d’Emma Regada. 
Per infants a partir de 10 anys.
Gratuït.
Places limitades.

A la Plaça de les Pubilles
De 15.30 a 18.30 h: La Valira taller-demostració participa-
tiu de punta de coixí contemporània a càrrec de l’Associa-
ció de puntaires de les comarques de Girona.

A partir de les 17 h: Espectacle al carrer Entreteixits a 
càrrec de Meri Rabassa.

Al CAEE
A les 19 h: Conferència Tèxtil + Vidre. Una suma màgica a 
càrrec de Montserrat Duran Muntadas.

Diumenge 16 d’octubre
A la Plaça de les Pubilles
De 10.30 a 13.30 h:  La Valira taller-demostració partici-
patiu de punta de coixí contemporània a càrrec de l’Asso-
ciació de puntaires de les comarques de Girona.

A partir de les 11.30 h: Espectacle al carrer Entreteixits a 
càrrec de Meri Rabassa.

EXPOSICIONS AL CAEE
Exposició dels treballs dels alumnes del Taller tèxtil i 
de vidre del 13 d’octubre fins al 17 de novembre.

Exposició de peces de les artistes convidades del 14 
d’octubre fins al 17 de novembre.

Montserrat Duran Muntadas
Artista catalana resident a Canadà, graduada per la 
Real Fábrica de Cristales de La Granja, especialista 
en vidre bufat i vidre amb flames. 
L'any 2010 es va llicenciar en Arts Visuals per la 
Universitat de Barcelona a Espanya, la qual cosa li va 
permetre aprofundir en l'art conceptual i més enda-
vant fusionar-ho amb el treball en vidre creant escul-
tures i instal·lacions. 
Al llarg dels anys, ha participat en més de 30 exposi-
cions i ha estat guardonada amb diversos premis com 
el Canadian Clay and Glass Gallery (2017) o el Prix 
François-Houdé (2019).

Francesca Poza
Especialista en gravat i pastís, realitza estudis de 
Disseny Gràfic a l’Escola Massana de Barcelona. 
Participa en monogràfics de gravat experimental i 
realitza un curs de forja al Centre d'art contemporani 
La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor.

Ha estat professora de gravat i actualment té el seu 
propi taller, Deep edicions. 
És una de les fundadores del grup d'artistes GAP, 
membre del col·lectiu d'obra gràfica Impressions de 
Barcelona i membre del grup d'artistes Maresmart de 
Mataró. 

Cristina Vallejo
Arquitecta i alfarera tèxtil que des de 2014, dissenya 
mobiliari i objectes que produeix amb la firma ELSUR. 
Amb el seu treball reinterpreta elements de la cultura 
local per generar noves expressions que s’adapten al 
nostre temps. Les peces que desenvolupa són 
úniques, fetes parcialment o totalment a mà.

Associació de Puntaires de les 
Comarques de Girona
L'APCG es va crear l'any 1995 a Girona aplegant totes 
les professores i les puntaires més actives en aquell 
moment. Es va crear per millorar les puntes a totes 

les comarques de Girona i ajudar les escoles i els 
tallers que anaven sortint a cada poble. L'entitat 
col·labora a Girona Temps de flors des del 1996.
Els grans actius de l’associació són el domini en la 
creació d’obres de grans dimensions amb puntes de 
coixí, així com la seva àmplia experiència associativa.
L’any 2019 l’APCG va convidar el Taller tèxtil i de 
vidre d’Escaldes-Engordany a crear i exposar una 
instal·lació elaborada a diverses mans al claustre del 
monestir de Sant Daniel de Girona.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Per inscripcions:
CAEE (Centre d’Art d’Escaldes-Engordany) Av. Carle-
many, 30 Tel.: 802 255 centreart@e-e.ad
Per informació:
Taller Tèxtil i de Vidre Passeig del Valira s/n – Espai 
Caldea Tel.: 890 853 a/e: tallertextil@e-e.ad
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