Programa oficial d’actes 2014
Dijous dia 1 de maig
Rebuda dels expositors , distribució i decoració dels estands.
Diada de l’ inauguració
A les 09.30 hores. Rebuda d’autoritats a la Casa de la Vila de La Galera.
A les 09.45 hores. Actes protocol·laris a l’Ajuntament.
Presidirà els actes d’inauguració el Sr. Josep Poblet i Tous, President de la Diputació
de Tarragona.
A les 10.00 hores. Inauguració de l’exposició de les peces seleccionades i
guanyadores del IV Premi Biennal de Ceràmica i Terrissa, Vila de la Galera.
I visitar al Museu Terracota.
A les 11.00 hores. Acte oficial d’inauguració de la fira.
Recorregut per la fira, per visitar i saludar als expositors.
Al finalitzar el recorregut, tindran lloc els parlaments oficials a l’estant de
l’Associació Cultural Galerenca “Lo Cadub”.
Presentació del cartell de la fira de la terrissa de la Galera 2015.
Entrega del diploma de ceràmica, al millor estand presentat a la XXª fira de la
terrissa de La Galera 2013, al Sr. Victor Sandoval de l’Alfareria del Pas, Cantabrià .
Realització de demostracions al torn a càrrec dels terrisser de Miravet Sr. Emili Treig,
Sr. Josep Jornet (fill )
Inici del taller “Enfangat a la fira”.

Divendres dia 2 de maig
Diada del expositor i de la comunitat autònoma invitada: Navarra
A les 11.00 hores. Rebuda d’autoritats a la casa de la Vila de la Galera.
A les 11.15 hores. Actes protocol·laris a l’Ajuntament.
Visita guiada per saludar als expositors de la fira. Seguidament, a la plaça del
Mercat, es farà la visita i salutació oficial als expositors de Navarra .

A les 12.00 hores. Parlaments oficials i intercanvi de presents i altres detalls entre els
expositors de Navarra , autoritats i comissió organitzadora de la fira.
Durant el dia es faran diferents actes conjuntament amb l’organització i els
representants de la comunitat invitada.
Continuaran les activitats del taller “Enfangat a la fira” i les demostracions al torn
per part de diferents terrissaires participants a la fira.

Dissabte dia 3 de maig
Diada del país convidat: Polònia.
A les 11.00 hores. Rebuda d’autoritats a la casa de la Vila de la Galera.
A les 11.15 hores. Actes protocol·laris a l’Ajuntament.
Presidirà l’acte el Sr. Lluis Puig i Gordi, Director General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural.
I la Sra. Hanna Podolska, Agregada de Promoció i Cultura del Consolat General de
Polònia a Barcelona.
Visita guiada per saludar als expositors de la fira. Seguidament, a la plaça Espanya,
es farà la visita i salutació oficial als expositors de Polònia .
A les 12.00 hores. Parlaments oficials i intercanvi de presents i altres detalls entre els
expositors de Polònia , autoritats i comissió organitzadora de la fira.
Durant el dia es faran diferents actes conjuntament amb l’organització i els
representants del país invitat.
Continuaran les activitats del taller “Enfangat a la fira” i les demostracions al torn
per part de diferents terrissaires participants a la fira.

Diumenge dia 4 de maig
A les 10.00 hores. Obertura de la fira.
Activitats al taller “Enfangat a la fira”
Demostracions al torn per part de diferents terrissaires participants a la fira.
A les 21.30h: Acte de cloenda a càrrec de l’Alcalde de la Galera, Sr. Ramón Muñoz,
amb l’acomiadament als expositors i visitants.

Horaris.
A les 10.00 hores. Obertura portes fira per als visitants.
A les 14.00 hores. Tancament fira.
A les 16.00 hores. Obertura fira.
A les 21.30 hores. Tancament fira.

Accés gratuït al recinte firal.
Activitats complementàries al museu TERRACOTA.
Sala 1, exposició, permanent, dedicada a la terrissa i als terrissers de La Galera.
procés artesà d’elaboració d’una peça de terrissa, tipologia de peces que
elaboraven i elaboren, origen i història dels terrissers, etc.
•

Sala 2, Exposició de les peces seleccionades i guanyadores del IV Premi
Biennal de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera.

Notes.
La comissió organitzadora es reserva el dret de canviar o de modificar,
qualsevol acte d’aquest programa, per circumstàncies alienes o causes de
força major.

La comissió organitzadora del certamen, fa constar el seu agraïment.
-

Als expositors per la seva confiança en la fira de la terrissa de La Galera.

-

Als visitant pel seu compromís i participació activa envers la fira.

-

A tots els espònsors i anunciants per la seva aportació en la realització del
programa oficial d’actes i col·laboració en les activitats firals.

-

Als galerencs i galerenques per la seva comprensió.

-

A tots els col·laboradors i col·laboradores que de manera desinteressada i
altruista fan cada any possible en el seu esforç, un millor desenvolupament de
la activitat de la fira de la terrissa.

