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Fornades experimentals a La Rajoleta
El Museu de Ceràmica La Rajoleta acollirà el divendres 16 de setembre, en el marc del 47è 
Congrés de l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica, dues fornades experimentals. Es tracta 
de cuites que es realitzaran amb serradures, llenya i romaní, per la qual cosa des de les 9.45 
fins a les 15 h aproximadament es preveu que pugui originar-se fum. No obstant això, l’activitat 
estarà sota control en tot moment.

Les fornades, basades en tècniques mil·lenàries –rakú i reflex metàl·lic, aquesta última que 
va adquirir un gran relleu durant el Modernisme–, tindran un objectiu docent i experimental, 
i comptaran amb el suport de l’Associació de Ceramistes de Catalunya i l’Escola Municipal 
de Ceràmica.

Disculpeu les possibles molèsties. Per a més informació, el telèfon dels Museus d’Esplugues 
és el 93 470 02 18.
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Hornadas experimentales en La Rajoleta

El Museo de Cerámica La Rajoleta acogerá el viernes 16 de septiembre, en el marco del 47º 
Congreso de la Academia Internacional de la Cerámica, dos hornadas experimentales. Se 
trata de cocciones que se realizarán con aserrín, leña y romero, por lo que desde las 9.45 
hasta las 15 h aproximadamente se prevé que pueda originarse humo. Sin embargo, la activi-
dad estará bajo control en todo momento.

Las hornadas, basadas en técnicas milenarias -rakú y reflejo metálico, esta última que ad-
quirió un gran relieve durante el Modernismo-, tendrán un objetivo docente y experimental, 
y contarán con el apoyo de la Associació de Ceramistes de Catalunya y la Escuela Municipal 
de Cerámica.

Disculpen las posibles molestias. Para más información, el teléfono de los Museos de Esplu-
gues es el 93 470 02 18.


