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BAIXADA DE LA FONT, 25340 VERDÚ T/ 973 34 72 20 W/ www.murals-enricorobitg.com

VERDÚ
a/e: info@tallerobert.net

Taller Obert té el goig d'oferir-vos una interessant i innovadora proposta educativa de caràcter interdisciplinari que permet que nois i noies de tots
els cicles, visquin intensament el màgic món de la ceràmica, i que puguin desenvolupar la creativitat.
La vostra estada al nostre taller la podeu complimentar amb una visita guiada pel recinte històric.
L'experiència d'Artesà per un dia consta de tres parts:Una explicació de la ceràmica negra tradicional, una demostració de torn, la realització d'una
peça de fang per cada alumne.
HORARIS: Tots els matins laborables, i la durada aproximada del taller és de dues hores . Més informació : www.ceramicatallerobert.cat

BONAIRE, 9 25340 VERDÚ T/ 973 34 72 35 W/www.ceramicagat.net

a/e: josep@ceramicagat.net

Ceràmica Gat és un taller totalment artesanal, ubicat a la vila de Verdú, que té una història
de més de 25 anys. Al llarg d’aquests anys ha anat canviant,
adaptant-se als nous temps, però sense perdre la seva personalitat i característiques pròpies.
El Taller Gat ofereix als clients una sèrie de models que ja fa anys que estan amb nosaltres,
però també s’adapta quan un client ens demana peces úniques que tenen alguna dificultat
tècnica.
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CARRETERA, 11

25340 VERDÚ

T/ 973 34 70 82 a/e: ceramica_font@hotmail.com

Al capdavant de l’obrador dels Font hi ha el matrimoni format per la Maria Font i el Josep Mª Turull.
La Maria és la que ha continuat la tradició del seu avi Flavià Font i del seu pare Simeó a l’establiment de Cal Poma, a la carretera. El seu oncle Josep,
fill també del cantirer Flavià, quan es va casar es va establir a cal Berlí al taller dels Roca, al final del carrer de Sant Miquel, i va ser l’únic terrisser de
Verdú que als anys seixanta del segle passat, en plena crisi de la terrissa tradicional, va mantenir l’elaboració de la ceràmica negra.
Actualment Ceràmica Font produeix peces tradicionals i renovades especialment sillons. El Josep M. va aprendre a tornejar i ara és qui realitza totes
les peces al torn. La Maria s’encarrega d’aquelles feines que els cantirers de Verdú tradicionalment encomanaven a les dones: guarnir nanses i
brocs. A l’obrador dels Font, també es poder sortir al pati posterior, per veure on deixen assecar les peces, veure la bassa del temps de quan ells
mateixos es preparaven el fang i entrar en l’antic forn morú de llenya. Avui en dia encara couen amb forn de llenya, tal i com es feia antigament.

SANT MIQUEL, 14

25340 VERDÚ

T / F 973 34 70 88

a/e: roca_caus@hotmail.com

El nostre Taller té una llarga tradició, des de l’any 1700, i ha anat passant de pares a fills fins als nostres dies. El visitant gaudirà en la seva visita on
els terrissers tornegen el fang. Podrà veure l’antic forn de tipus morú, hi trobaran la bassa del fang. La botiga i l’exposició de 200m2 es pot veure i
comprar les peces que surten del nostre taller.
A Verdú tots els estris de ceràmica negra es feien servir bàsicament per posar-hi aigua i la tradició diu que els sillons de Verdú fan l’aigua fresca.

CARRETERA, 5 – botiga SANT MIQUEL, 35 – taller 25340 VERDÚ T/ 973 34 81 24 - 973 34 71 12 F/ 973 34 72 80

ceramicasambola@gtres.com

Ceràmica Sambola és un taller familiar des dels seus inicis, quan l’avi Cisco de Ca la Munda començà a fer les primeres peces, fins a l’actualitat en
què els seus néts Francesc i Magí continuen la tradició.
Ceràmica Tradicional: Ceràmica Sambola és un taller de terrissers continuadors de la més genuïna tradició de la ceràmica negra verdunina,
fonamentada en la fabricació del popular silló (càntir). Al nostre obrador hi fabriquem diferents models, des dels més clàssics fins a d’altres de
creació pròpia.
Ceràmica d’encàrrec: Ceràmica Sambola, s’ha anat especialitzant en la realització de treballs d’encàrrec, plaques, números de carrer, murals, peces
commemoratives, …
Visites al taller: Organitzem activitats divulgatives per grups (escolars, empreses, ..) referents al procés de treball i d’elaboració de les diferents
tipologies que realitzem, en especial la ceràmica negra.
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CARRETERA, S/N

25340 VERDÚ T/ 973 34 80 44

C. SANT MIQUEL, 31-33 25340 VERDÚ T/ 973 34 70 39

