
El prEsidEnt dE la
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Es complauen a convidar-vos a les següents taules rodones presentades per 
Claudi de José, president de l’associació Ceramistes de Catalunya 

i president de l’organització del 47è Congrés internacional de la Ceràmica de Barcelona:

LA CREACIÓ DE LA CERÀMICA CONTEMPORÀNIA

◆ ◆ ◆

LA CERÀMICA EN L’ARQUITECTURA I L’ESPAI PÚBLIC

Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts de Barcelona



LA CREACIÓ DE LA CERÀMICA CONTEMPORÀNIA

Ponents: 

Rosa Amorós, ceramista pintora i professora de l’Escola Massana; 

Enric Mestre, ceramista i professor de l’Escola de sant Carles de València i membre  
de la reial acadèmia de Belles arts de sant Carles de València; 

Benet Ferrer, ceramista, pintor i professor de l’Escola Massana; 

Pere Noguera [pere Martínez noguera], artista conceptual i ceramista.

Moderador: Daniel Giralt-Miracle, crític i historiador de l’art.

l’acte es farà el 23 de novembre a les 19:30 al saló d’actes de la reial acadèmia Catalana 
de Belles arts de sant Jordi, Edifici llotja, passeig d’isabel ii, 1, 2on pis, Barcelona

LA CERÀMICA EN L’ARQUITECTURA I L’ESPAI PÚBLIC

Ponents: 

Pedro Azara, professor de l’Escola tècnica superior d’arquitectura de Barcelona   
i comissari de l’exposició “d’obra” que organitza el Museu del disseny en ocasió   
del Congrés; 

Oriol Calvo, director del Museu de Ceràmica d’argentona i coordinador general   
del Congrés;

Toni Cumella, ceramista, especialista en ceràmica per a espais públics;

Pilar Vélez, directora del Museu del disseny i acadèmica de la raCBasJ;

Mireia Freixa, catedràtica d’Història de l’art de la UB i acadèmica de la raCBasJ.

Moderadora: Madola, ceramista.

l’acte es farà el 29 de novembre a les 19:30 al saló d’actes de la reial acadèmia de   
Ciències i arts de Barcelona, la rambla 115, Barcelona.

l’assistència a les taules rodones està oberta al públic.

Barcelona, novembre de 2016


