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

"Dissabtes de ceràmica".

ACTIVITAT: "CARMEN BALLESTER. CULTIVANT LA 

INTROSPECCIÓ"

DESTINATARIS: Tots els membres d'una família

DATA: 15 d’octubre de 2022

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 dissabte 15 d’octubre. En aquesta ocasió, ens

fixarem en l’obra de la ceramista ondera Carmen Ballester, que es mostra aquests dies a

la  sala  d’exposicions  temporals  del  Museu  conformant  l’exposició Cultivant  la

introspecció. A través de les seves peces podem conèixer i apropar-nos al llenguatge

subtil i al món seré de la ceramista. A través d’un llenguatge personal i un gran domini de

la tècnica, Carmen ens mostra un discurs molt elaborat on es fa patent la influència de la

natura  en  la  seua  personalitat.  Reconeixem  formes  i  conjunts  que  ens  evoquen  i

transporten al nostre propi coneixement de la natura i les seves transformacions. Deixant

un  ampli  camp  d’interpretació  per  a  que  cadascú  transporte  aquestes  formes  al  seu

imaginari personal  en correlació amb la natura.



A l’exposició  debatrem  sobre  les  infinites  possibilitats  que  ens  plantegen  les  formes

creades,  insectes,  plantes  i  plantons,  fulles,  flors,  bitxos...  que  habiten  la  natura  i  la

transformen, igual que nosaltres, els humans transformem camps i terrenys per cultivar

els nostres productes agrícoles. La relació entre els humans i els sers vius diminuts dels

nostres camps interessa molt a Carmen. Qui no ha parlat amb insectes? Qui no ha fet

forats al terra per a buscar furgues? 

Primer amb una passejada interpretativa i anecdòtica adaptada a totes les edats i després

amb un taller de ceràmica aprendrem la dependència que tenim les persones de la natura

i  com  ens  relacionem  als  els  seus  essers  vius.  I  experimentarem  amb  tècniques

ceràmiques per crear els nostres conreus i els nostres animalons.

I TU, QUÈ SAPS DE PLANTES I INSECTES?



Les famílies que desitgin participar en la sessió podran realitzar reserva telefònica trucant

al Museu del Taulell (964.770.873) a partir del dimarts 4 d’octubre 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.


