maig
cerà
mic
2018

maigceràmic 2018

CENTENARI

CENTENARI

L’Alcora Maig Ceràmic 2018

Commemoració del 3r centenari de la Reial Fàbrica (1727-2027)
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de l’Alcora organitza una sèrie d’actes per celebrar
l’aniversari de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, que començà a funcionar l’1 de maig de
1727, segons la documentació conservada.
MaigCeràmic, com hem denominat a aquest programa d’actes, es va estrenar en 2017
coincidint amb l’inici del projecte de recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica i com
a part de les accions de socialització i comunicació que s’estan duent a terme per tal de fer
partícip a tota la societat d’un projecte de futur, però també de present, per a l’Alcora.

Els últims 12 mesos han estat vertiginosos. En maig de 2017 l’Ajuntament adquiria l’última
parcel·la de la Reial Fàbrica, completant així la compra de vora 9.000 m2. A finals del mateix
any es redactava el projecte d’apuntalament i conservació preventiva dels 3 forns àrabs i la
nau annexa, obres que es van dur a terme en març de 2018.
Encara en 2017 (desembre), se sol·licitava una subvenció per fer visitable aquesta
zona de la Reial Fàbrica (veritable joia etnològica i industrial) i condicionar la
nau de la fàbrica Azulejos BIC SL per al seu ús social i cultural. Està previst
que les obres comencen l’últim trimestre de 2018, amb un termini d’execució
de 12 mesos. Som conscients que aquest ambiciós projecte sols pot

assolir l’èxit si és assumit com a propi per institucions, empreses, col·lectius i societat en
general. Així ho entenem i així ens ho indica la resposta que estem obtenint en totes aquelles
accions informatives, divulgatives, protocol·làries, promocionals... que s’han fet en
l’últim any i mig. 12 mesos desprès de que la Reial Fàbrica hage passat a propietat
pública, podem anunciar amb goig i il·lusió que els dies 26 i 27 de maig de
2018 hem programat les primeres jornades de portes obertes a la Reial
Fàbrica, sota el títol OBERT PER OBRES, per tal d’informar, des de dins, de
l’estat d’execució dels projectes i dels plans de futur. Uns plans en els què TOTS
tenim veu, perquè la Reial Fàbrica serà, al final, el que la societat alcorina
decidisca.
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d’abril

de maig

de maig

18:00 - 23:00 h
Obertura de l’exposició AlcoRa
la Ilustre Cerámica i presentació
del projecte “Casa chinesca”.
Sala d’exposicions de AlcoRa
la Ilustre Cerámica (carrer José
Mascarós, antic Cine Astoria)

11:00 – 14:00 h.
Jornada de portes obertes al Museu de Ceràmica de l’Alcora

Ruta “La Revolta dels Caragols”,
organitzada pel Centre Públic
de formació de persones adultes
Tirant lo Blanc

11:00 - 21:00 h
Obertura de l’exposició AlcoRa
la Ilustre Cerámica i presentació
del projecte “Casa chinesca”.
Sala d’exposicions de AlcoRa
la Ilustre Cerámica (carrer José
Mascarós, antic Cine Astoria)

4

de maig
Projecte Educatiu: Ruta del patrimoni industrial y desenvolupament de l’activitat didàctica
Pintar la Reial Fàbrica. Per als
alumnes de 3r i 4rt de primària
de La Salle
I a més... 22:30 h.
A la Plaça de l’Ajuntament,
“Associació Rondalla Primer de
Maig””
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Taller de ceràmica neoclàssica.
Per als alumnes del Centre Públic
de formació de persones adultes
Tirant lo Blanc i famílies interessades

Ruta del patrimoni industrial y
desenvolupament de l’activitat
didàctica Pintar la Reial Fàbrica.
Per als alumnes de 5é i 6é de primària de La Salle

Projecte Educatiu: “La ruta de les
mines”. Per als alumnes de 4rt
d’ESO de La Salle

de maig

de maig

I a més... 22:30 h.
A la Plaça Sant Antoni
(les Mosques), “Los Rebeldes”

de maig
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Projecte educatiu: “La ruta de les
mines”. Per als alumnes de 3er
d’ESO de La Salle i el Col·legi
Puértolas Pardo

Projecte educatiu. “La ruta de les
mines”. Per als alumnes de 1er i
2n d’ESO de La Salle

Dia Internacional dels Museus.

de maig

de maig

20:00 h.
Conferència a càrrec d’Anna
Mallol: “La Reial Fàbrica del
Comte d’Aranda: descobrint
l’edifici històric”. Museu de Ceràmica de l’Alcora

de maig

11:00 h.
Al Museu de Ceràmica de l’Alcora, inauguració de la Mostra de
Fotografia sobre Patrimoni Industrial, i visita a la resta de seus de
la mostra. Fotografies realitzades
per l’alumnat de diversos centres
educatius de l’Alcora, dins del
projecte didàctic del curs 20172018.
I a més... 22:30 h.
A la Plaça de la Bolillera
(carrer Serreries),
“Veus Amigues”

19

de maig

Mostra Cultural de l’Alcalatén.
Tallers i jocs de la Reial Fàbrica
a la Foia

22

de maig

20:00 h.
Conferència a càrrec de Vicent
Garcia Edo: “La vida diària a
l’Alcora als segles XVII i XVIII a
través dels documents”. Museu
de Ceràmica de l’Alcora

24

25

20:00 h.
Música al temps de la Reial Fàbrica. Concert de guitarra: “Danses i sons barrocs a l’estil rascat
i puntejat” a càrrec d’Ana Maria
Archilés. Auditori de la Caixa
Rural. Patrocinat per l’Ajuntament de l’Alcora

20:00 h.
Conferència a càrrec de Josep
Antoni Cerdà: “L’impacte de la
pisa fina de l’Alcora a Barcelona”. Museu de Ceràmica de
l’Alcora

de maig

de maig

I a més... 22:30 h.
A la Plaça del Convent
“Rondalla L’Alcalaten”

26 i 27

de maig

Jornades de portes obertes a la Reial Fàbrica

Durant els 2 dies, visites guiades
a un dels forns rodons de la Reial
Fàbrica. PLACES LIMITADES.
Horaris: de 12:00 h a 19:30 h,
visita cada quart d’hora. Grups
de 10 persones.

Exposició d’objectes i memòria
de la indústria ceràmica

Reserva la teua hora i dia:
museu@alcora.org
Tel. 964362368

Projeccions d’audiovisuals:
“Reial Fàbrica. 300 anys d’innovació, memòria i territori”. IES
Ximén d’Urrea.
“Vivències”. CEIP Puértolas Pardo

“Restauració de les antigues portes del Palau dels Ducs d’Hijar”.
CFPA Tirant Lo Blanc
Tallers, jocs, xerrades... i molt
més

29

31

20:00 h.
Conferència Manuel Rosas. “La
ceràmica de l’Alcora a la ciutat
de Castelló de la Plana entre els
segles XVI i XVIII”. Museu de Ceràmica de l’Alcora

20:00 h.
Música al temps de la Reial Fàbrica. Concert “Herois. Àries
d’òpera en estil italià”. Una producció de Il Dolce Incontro. Ensemble Barroc.

de maig

de maig

Al mateix temps, demostració de
decoració ceràmica a càrrec de
2 pintors de l’empresa AlcoRa la
Ilustre Cerámica. Auditori de la
Caixa Rural. Concert patrocinat
per AlcoRa la Ilustre Cerámica

8

de juny

Festa de les Escoles. Fem Festa, fem Reial Fàbrica

9:00 h.
Arribada dels col·legis a la plaça
del Ajuntament i inici de les
activitats. Recepció a càrrec de
les autoritats i dels coordinadors
dels centres del projecte

11.00 h. Actuació de guitarres.
La Salle

9.00 – 12.00 h. Activitats als
Jardins de la Vila

DJ Bixel i DJ Jorge Mateu. IES
Ximén d’Urrea

Zona
multiaventura,
zona
d’animació, zona esportiva,
zona de jocs tradicionals, zona
de tallers, zona de taller ceràmic
9.45 h.
Teatre “La Revolta
dels Caragols”. CEIP Grangel
Mascarós

Acroesport, grups de 4rt A i 4rt
B. IES Ximén d’Urrea
Xaranga. IES Ximén d’Urrea

I durant tota la jornada:
Contacontes Frank Barreda. IES
Ximén d’Urrea

Taula informativa “memòria
històrica”. 1er ESO IES Ximén
d’Urrea

12:00 h.
Cloenda de la Festa de les
Escoles. Concert de Dani Miquel
als Jardins de la Vila

20:00 h.
Al
Museu
de
Ceràmica,
entrega de premis, presentació
del catàleg i inauguració de
l’exposició del 38 Concurs
Internacional de Ceràmica de
l’Alcora - CICA 2018
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