
El Museu del Taulell posa en marxa un nou taller familiar dins el programa educatiu 

"Dissabtes de ceràmica".

ACTIVITAT: "L’ESTERGIT. AMADEO BENEDITO GEA"

DESTINATARIS: Tots els membres d'una família

DATA: 27 de novembre de 2021

HORARI: 11.00 a 14.00 h

LLOC: Museu del Taulell «Manolo Safont»



Dissabtes de ceràmica és una iniciativa de l'Ajuntament d'Onda que consisteix en tallers

ceràmics per a famílies al Museu del Taulell els dissabtes al matí. Continuant amb una de

les funcions principals del centre museístic:  la difusió i educació entre els més petits, i

amb  el  propòsit  d'apropar  el  Museu  a  un  públic  divers  s'han  programat  activitats

didàctiques en les que puguin participar tots els membres d'una mateixa família. Els tallers

es desenvolupen alguns dissabtes al matí de les 11:00 a les 14:00 hores, amb l'objectiu

que les famílies puguin aprendre junts i gaudir d'una manera diferent.

La propera sessió està programada per al proper dissabte 27 de novembre i porta per

títol L’estergit. Amadeo Benedito Gea. En aquesta ocasió ens fixarem en l’obra artística

d’aquest  insigne  ceramista  d’Onda  que,  en  l’actualitat,  es  troba  exposada  a  la  sala

d’exposicions temporals del Museu del Taulell.

Podrem observar la varietat temàtica i el domini de diverses tècniques ceràmiques que

l’artista va desenvolupar a través de la seva extensa trajectòria artística que el va dur a

ser considerat un dels més prestigiosos pintors ceràmics d’Onda del darrer segle. També

amb un important reconeixement nacional i internacional amb obra seva estesa per tot el

món.

La proposta per al pròxim taller familiar consistirà a conèixer i practicar la tècnica per

excel·lència dels pintors artesans de taulells, l’estergit, de la que era gran coneixedor el

nostre protagonista. Les famílies participants podran decorar els seus propis taulells amb

aquesta tècnica  centernaria,  adaptant-nos als  nivells  de  tots  els  participants,  que ens



permetrà experimentar i comprendre les dificultats tècniques i estilístiques de la decoració

de  taulells.  Preparar  els  materials  i  desenvolupar  la  tècnica  requeriran  d’un  treball

cooperatiu entre tots els membres de la família  per a  realitzar composicions, formes i

decoracions diverses. 

Una vegada realitzades les peces, el Museu les courà i citarà els participants per recollir-

les, així es podrà observar el resultat final amb els canvis que sofreix l’esmalt en el procés

del forn.

Als  taulells  de  l’exposició  d’Amadeo Benedito podem trobar  gran quantitat  d'elements

decoratius  que ens poden servir d’inspiració per a les nostres creacions. Sempre guiats

per la ceramista Joana Segura, experta en tècniques decoratives de ceràmica i en taller

per a tot tipus de public.



Les famílies que desitgin participar en la sessió del proper 16 d’octubre podran realitzar

reserva telefònica trucant al Museu del Taulell (964.770.873) a partir del proper  dimarts

16 de  novembre i fins al dia d'abans de la seva celebració i fins arribar al límit de 40

places, llavors s'obrirà llista d'espera. 

Les taxes per a poder realitzar l'activitat s'han establert en 3 € per participant, sent gratuït

per a menors de 4 anys, persones amb discapacitat i empadronats a Onda. 

Aquelles famílies que no estan empadronades a Onda cal que es posen en contacte

amb el Museu per tal de fer el pagament de taxes.

El programa "Dissabtes de ceràmica", a part dels tallers programats pel Museu, també

contempla la possibilitat que si diverses familiars aconsegueixen reunir un grup de més de

10 persones,  puguin  concertar  amb el  Museu un taller  familiar  per  a  aquest  grup en

concret. Per a més informació consultar amb el personal del Museu.

Aquesta programació contribueix consolidar l'extensa oferta educativa del Museu.


