
PROGRAMACIÓ  
 

DIADA DE LA FLOR – HOLA CERÀMICA! 
 

Dies 3, 4 i 5 de juny de 2017 
 

Dissabte 3 de juny 
 
Museu del Càntir  
Plaça de l’Església 
11 h a 14 h / 17 h a 20 h 
Jornada de portes obertes al museu on es podrà visitar l’Espai Floral i el tradicional Ou 
com balla a la font del pati 
 
Activitat participativa: Vine a dissenyar el càntir del poble! 
Plaça de l’Església 
17 h a 20 h 
Activitat on podràs ajudar a dissenyar el càntir del poble.  
Adreçat a tot el públic assistent. Vine a veure’ns! T’obsequiarem amb un detall pel sol fet 
de participar! 
Taller a càrrec d’estudiants universitaris de la BAU (Universitat de Disseny de Barcelona) 
 
Taller per a nens: Decora el teu mini càntir amb découpage (collage)! 
Plaça de l’Església 
18 h a 19 h 
Taller a càrrec d’estudiants universitaris de la BAU (Universitat de Disseny de Barcelona) 
 
 
 
 

Diumenge 4 de juny 
 
Museu del Càntir 
Plaça de l’Església 
11 h a 14 h / 17 h a 20 h 
Jornada de portes obertes al museu on es podrà visitar l’Espai Floral i el tradicional Ou 
com balla a la font del pati 
 
Escola Taller de Ceràmica d’Argentona 
C/ Enric Grandados, 5 
11 h a 14 h  
Jornada de portes obertes a l’Escola Taller de Ceràmica d’Argentona  
Col·labora: Ceràmica Ixió 
 
Taller ceràmic participatiu: Pinta una rajola amb motius florals 
Plaça de l’Església 
11 h a 14 h  
Els nostres monitors us ajudaran a decorar una bonica rajola relacionada amb la diada de 
la flor. 
Taller a càrrec de Ceràmica Ixió 
 
Museu del Càntir 
Plaça de l’Església 
12 h  
Visita guiada al Museu del Càntir a càrrec del seu director Oriol Calvo 
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Activitat participativa: Vine a dissenyar el càntir del poble! 
Plaça de l’Església 
11 h a 14 h 
Activitat on podràs ajudar a dissenyar el càntir del poble.  
Adreçat a tot el públic assistent. Vine a veure’ns! T’obsequiarem amb un detall pel sol fet 
de participar! 
Taller a càrrec d’estudiants universitaris de la BAU (Universitat de Disseny de Barcelona) 
 
Taller per a nens: Decora el teu mini càntir amb découpage (collage)! 
Plaça de l’Església 
12 h a 13 h 
Taller a càrrec d’estudiants universitaris de la BAU (Universitat de Disseny de Barcelona) 
 

Dilluns 5 de juny 
 
Museu del Càntir  
Plaça de l’Església 
11 h a 14 h  
Jornada de portes obertes al museu on es podrà visitar l’Espai Floral i el tradicional Ou 
com balla a la font del pati 
 
 
HORARI EXCEPCIONAL DURANT ELS TRES DIES 
Dissabte d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h 
Diumenge d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h 
Dilluns d’11 h a 14 h 
 
 
Activitats gratuïtes per a tots els participants! 
 


