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ARGILA, XXVI FIRA DE LA TERRISSA  
I CERÀMICA DE LA GALERA 

  
 

Es presenta la XXVI Fira de la Terrissa de la Galera, que amb el nom “ARGILA, FIRA DE LA 
TERRISSA LA TRADICIÓ”, i què  tindrà lloc de l’1 al 5 de maig de 2019 a La Galera. 
 

 
 
La presentació ha anat a càrrec de l’alcalde de la Galera Sr. Ramon Muñoz, el president de l’Associació 
Cultural Galerenca Lo Cadub Sr. Francesc Gasulla, i del gerent de la Cambra de Comerç Sr. Francesc 
Minguell. 
 
 

  notadepremsa 
                25 d’abril de 2019    

 

mailto:tortosa@cambratortosa.com
http://www.cambratortosa.com/


 

 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tarragona                                                                                                                           
Tel. 977 441 537, tortosa@cambratortosa.com, www.cambratortosa.com                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

La fira serà inaugurada el dia 2 a les 11.00h del mati a càrrec del Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, 
Expresident de la Generalitat de Catalunya.  
 
Enguany hi haurà dos espais preeminents dedicats a un país, en aquesta ocasió: Argentina i una comunitat 
autònoma: Andalusia. En aquests espais preeminents podrem conèixer amb més deteniment la ceràmica i la 
cultura d’aquests indrets. 
 
 

Durant aquests dies de fira hi haurà demostracions del treball al torn a càrrec dels diferents terrissers i 
ceramistes participants en la Fira. Com cada any els més petits podran gaudir del taller “Enfanga’t a la Fira” on 
s’aprèn a modelar fang amb les mans. 
 
 

Aquest any la peça commemorativa és de la col·lecció de la terrissa tradicional de Toledo, denominada “Cànter 
Alt” se’n faran una edició de 112 peces signades i numerades, realitzades pel terrisser Sr. Francisco Casas de 
Puente del Arzobispo (Toledo). 
 
 

La fira queda ubicada al centre de la Galera, entre els carrers Major i Sant Llorenç, Pl. del Mercat, Plaça 
d’Espanya, Centre i Travessia del Forn. L’entrada i accés són gratuïts. L’horari: de les 10.00 h a 14.00 h, i de 
les 16.00 h a 21.30 h. 
 
 

Per a qualsevol cosa que poguéssiu necessitar, podeu trucar a la Cambra 977 44 15 37 preguntar per Eva 
Montagut. 
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