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Ceramistes de tot el món construiran una obra conjunta al Vendrell 

Tindrà un total de 300.000 peces i es posarà al Passeig de les Bòbil·les 

Marc Guitart - El Vendrell (Baix Penedès)  

21 de setembre de 2010 

Cadascun d'ells enviarà diverses rajoles de ceràmica que acabaran conformant una obra única que es situarà 

al Passeig de les Bòbil·les. El projecte, conegut amb el nom d'Enrajolem!, va ser ideat per Cristina del 

Castillo i ja s'ha fet a Argentina a Paso de los Libres. Aquesta és una més de les activitats relacionades amb 

la ceràmica que es fan al Vendrell a l'octubre 

 
Caràtula del projecte 'Enrajolem!'  

delCamp.cat  

Un total de 300.000 rajoles provinents de tot el món conformaran una obra única que s'ubicarà al Passeig de 

les Bòbil·les del Vendrell. És el projecte anomenat 'Enrajolem!', que forma part dels actes al voltant de la 

ceràmica que es faran a la capital del Baix Penedès durant tot el mes d'octubre. La mostra s'inaugurarà el dia 

15, en el marc de la Fira de Santa Teresa. 

'Enrajolem!' és un projecte impulsat per l'artista argentina Cristina del Castillo, que ja s'ha realitzat en països 

com Argentina i Mèxic. Tal com explica la ceramista vendrellenca Camil·la Pérez, "vam conèixer 

l'existència d'aquesta activitat col·lectiva i ens va semblar interessant portar-la al Vendrell, per la qual cosa 

vam posar-nos en contacte amb l'artista".  

Ceramistes de tot el món ja han confirmat la seva participació en el projecte, pel qual enviaran diverses 

peces cadascun d'ells. "Tenim gent de Portugal, el Japó, Xile, Polònia, Turquia o Rússia, a més del propi 

estat espanyol", apunta Pérez. Quan s'ajuntin totes les peces formaran una obra única amb cinc columnes, 

que es quedarà fixa al passeig. El dia de la inauguració, Cristina del Castillo serà al Vendrell per realitzar 

una conferència sobre 'Enrajolem!'. 

DIVENDRES 15 D’OCTUBRE 
• A les 8 del matí, pels carrers de la vila, 

MATINADES amb les Gralles del Baix Penedès i els grallers Tocats de Canya 
• De les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 10 del vespre, FIRA DE SANTA TERESA: 
• A la Rambla, estands multisectorials 

• Al pàrquing del Pèlag, automoció 

• A la plaça de la Sardana, alimentació i 4a Mostra internacional de cervesa 

• Al carrer dels Cafès, Carrer de l’Art 
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• A la plaça Pep Jai, Jornades Gastronòmiques (de 2/4 de 8 a 10 del vespre) 

• A les 10 del vespre, a l’Auditori Pau Casals, MÚSICA DE GRALLES AL VENDRELL. Homenatge a Josep Sonet, 

Peces. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits i Grallers del Palomar. Preu de l’entrada: 6 € 
• A partir de les 6 de la tarda, Xaranga La Gresca. Recorregut: c/ Prat de la Riba, c/ Cafès, pl. Nova, pl. Garrofes, 

c/ Alt, c/ Peix, zona del Pèlag (automoció Fira) i pl. Sardana 
• A les 7 de la tarda, al passeig de les Bòbiles, inauguració d’Enrajolem! 

Projecte d’art col·lectiu entorn de la ceràmica. Ceramistes d’arreu del món han enviat rajoles de ceràmica 
especialment creades per a aquest esdeveniment. Una trobada de pensaments i missatges a través de la ceràmica 
• A les 8 del vespre, a la Sala Portal del Pardo, “Conferència Enrajolem!”, per Cristina del Castillo 

• A les 12 de la nit, a La Lira Vendrellenca (Sala Pau Casals), CONCERT amb: Plou com Mai i Sweet Margaret 

Organitza: Nens del Vendrell 

 

Els tallers d’estiu de l’Escola d’Art del Vendrell es clouen 
amb èxit de participació 

17-08-2010 
Un centenar de persones han passat aquests dies per 

l'Escola d'Art Apel·les Fenosa del Vendrell per 

participar en els tallers d'estiu programats aquest 

juliol. L'èxit de la convocatòria ha estat rebut amb 

gran satisfacció per part dels responsables de la 

iniciativa, que han valorat molt positivament aquest 

fet, sobretot tenint en compte dos aspectes. L'un és 

que totes aquestes persones, de tot tipus d'edats, han 

pogut conèixer de primera mà i trepitjar físicament 

l'Escola, cosa que ha permès fer una  projecció local 

del centre força important. Per altra banda, els tallers 

han contribuït a potenciar el certamen "Enrajolem!", 

organitzat per la Regidoria de Cultura de 

l'Ajuntament del Vendrell.  

Els tallers han consistit a fer un primer tast de l'oferta 

formativa del centre. Aquests tallers es programen cada juliol des de fa ja alguns anys, però enguany han 

presentat una novetat important: han estat totalment gratuïts. Així mateix, aquesta vegada han tingut una 

altra peculiaritat: han estat lligats a la iniciativa "Enrajolem!".  

Mitjançant els tallers, els participants han pogut fer un recorregut per les tècniques del dibuix, la pintura i la 

ceràmica amb la finalitat de crear una peça que podrà formar part del projecte "Enrajolem!". Els alumnes 

han pogut fer, en un sola sessió, un esbós del dibuix, l'han pintat i l'han traslladat a la rajola de ceràmica 

definitiva. 

Durant els tallers s'ha informat de l'oferta formativa de l'Escola a tots els assistents i molts hi han mostrat 

interès, i fins i tot n'hi ha que ja han decidit continuar formant-se el proper curs escolar.  

En aquest sentit, les matriculacions per als diferents cursos que ofereix l'Escola es faran des del proper 1 de 

setembre fins al dia 10. Les matriculacions es tramitaran exclusivament al mateix centre, a l'Escola d'Art, a 

l'avinguda de les Escoles número 19, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4 a 8. 

L'Escola d'Art ofereix durant tot l'any cursos de pintura, dibuix, esmalt sobre metall, ceràmica i escultura, 

amb diferents possibilitats de freqüència de classes. També s'han programat els tallers d'iniciació per als més 

petits dirigits, per una banda, a nens i nenes de segon, tercer i quart de primària i, per l'altra, a nois i noies 

des de cinquè de primària fins a tercer d'ESO. 
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woensdag 20 oktober 2010 

Let’s tile/Enrajolem/Placas de artistas 

Tegels van keramiek speciaal 

gemaakt door verschillende artiesten uit de hele wereld samengebracht tot een collectief kunstwerk op een 

openbare locatie in de stad. Cristina del Castillo is de bedenker en uitvoerder van het project ‘Placas de 

artistas’ op drie locaties in haar stad Paso de los Libres, Argentinië 2004, 2007 en 2010. In totaal hebben 

1500 artiesten uit 74 landen daar aan deelgenomen. Dit project is tevens door anderen vervolgd in Cuba, 

Italië, Mexico, Spanje en op verschillende andere plekken in Argentinië. 

Camil.la Perez Salva, keramiste in El Vendrell, stuurde een tegel naar Cristina voor het laatste project. Dat 

inspireerde haar toestemming te vragen aan Christina om het project ‘placas de artistas’ in El Vendrell  te 

mogen uitvoeren. Met de toestemming realiseerde Camil.la samen met de gemeente El Vendrell het project 

‘Enrajolem'. Met Succes! 

 

15 oktober was de officiële opening van ‘Enrajolem’ ('let’s tile') op de Passeig de les bobiles in El Vendrell. 

Silvia had tegelijk met mij een een tegel gemaakt en ik belde haar om te vragen of ze mee ging naar de 

opening en toelichting. Cristina was overgekomen uit Argentinië (zelf ticket betaald, hoorde ik later van 

Camil.la). Na de feestelijke opening op de Passeig de les bobiles vergezeld van muziek, Sardanas en 

Castells, gaf Cristina persoonlijk een nadere toelichting op het project ‘Placas de artistas’ in Sala Portal del 

Pardo. Afsluitend kreeg Camil.la veel lof van Cristina voor de gastvrijheid en de wijze waarop zij het project 

in El Vendrell heeft vormgegeven. 

Toen ik Silvia na een mooie avond weer thuis afzette, zei ze me dat ze deze avond een cadeautje vond. 

Inderdaad de bevlogen toelichting van Cristina op de oorsprong, betekenis en de uitkomsten van het project 

gaven ons inzichten op het geheel, die we eenvoudig bij het maken van de tegels niet hadden bedacht. 

 

 

http://www.placasdeartistas.com.ar/index2.html
http://www.placasdeartistas.com.ar/index2.html
http://spaanshuis.web-log.nl/ander_leven/2010/06/enrajolem-lets-tile.html
http://spaanshuis.web-log.nl/.a/6a01348220e49c970c01348858b4d1970c-popup
http://spaanshuis.web-log.nl/.a/6a01348220e49c970c01348858b2cb970c-popup
http://spaanshuis.web-log.nl/.a/6a01348220e49c970c0133f538d9dc970b-popup

