
1er Dia 2 divendres 
10.00 h. PRESENTACIÓ

Acreditacions i arreplegada de documentació.

10:30 h. 1ª PONÈNCIA
Ceràmica i Islamització: l’origen de la tradició terrissera
per Sonia Gutiérrez Lloret, Catedràtica de la Universitat d’Alacant. Àrea 
d’Arqueologia

11:30 h. CAFÉ

12:00 h. 2ª PONÈNCIA
Terrisseria musulmana a Alacant: del califat als almohades
per Rafael Azuar Ruiz, Director de Col·leccions del MARQ

13:00 h. COMUNICACIONS
 
14:00 h. DINAR
 
16:00 h. TAULA REDONA

Funció i forma al llarg dels segles. Una visió transversal de la ceràmica
Intervenen: Francisco Javier Jover Maestre, Alfonso Romero, Enrique 
Martínez Glera, Mª Carmen Riu de Martín, Sonia Gutiérrez Lloret.
Dirigix i modera: Jaume Coll Conesa

17:30 h. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE NOU MUSEU DE CANTERERIA D’AGOST 
I visita guiada a les obres del nou Museu per Ilse Schütz i Mª José 
Rodríguez- Manzaneque

19:00 h. VISITA COL·LECCIÓ ALVADO. SOPAR FRED

2n Dia 3 dissabte 
  9:30 h. 3ª PONÈNCIA

La producció terrissera en el Vinalopó Mitjà. Segles XV-XVIII
per Concepció Navarro Poveda. Directora del Museu Arqueològic de 
Novelda

10:00 h. 4ª PONÈNCIA
Ceràmica i canvi cultural. Els exemples d’Agost i Biar
per Ilse Schütz, fundadora i directora honorífica del Museu de Terrisseria 
d’Agost

11:00 h. CAFÉ

11:30 h. RUTA PER LES TERRISSERIES D’AGOST
 
14:00 h. DINAR
 
16:00 h. COMUNICACIONS

17:30 h. VÍDEO SESSIONS I PRESENTACIÓ DE PUBLICACIONS

18:00 /18:30 h. ASSEMBLEA GENERAL Només membres de l’AC

3er Dia 4 diumenge 
BIAR     
Museu etnogràfic i Ceràmica Artística Mestre

PETRER 
Museu arqueològic i etnològic Dámaso Navarro i visita al Castillo i 
cases-cova de la muralla

NOTA:
L’organització no es fa responsable 

dels canvis d’última hora que es 
puguen produir en el programa 

16 Congrés
de l’Associació
 de Ceramología

Origen i evolució
de la terrisseria

d’Agost i comarques
limítrofes

Casa de 

Cultura

d’Agost

del 2 al 4

novembre

de 2012

ORGANITZA: 

Associació de Ceramología. 

Museu de Terrisseria d’Agost

COL·LABORA:

Ajuntament d’Agost

Associació Pro-Museu d’Agost

Diputació Provincial d’Alacant

Universitat d’Alacant

La Caixa

COMITÉ ORGANITZADOR: 

Juan José Castelló Castelló, Alcalde d’Agost

Jaume Coll Conesa, President de l’AC

José Jaime García, President de l’Associació pro-Museu d’Agost

María José Rodríguez Manzaneque, Directora del Museu de 

Terrisseria d’Agost

Josep Pérez Camps, Director del Museu de Ceràmica de Manises

 

COMITÉ CIENTÍFIC:

Alfonso Romero, Enrique Martínez Glera

Mª Carmen Riu de Martín

DIRECCIÓ ACADÈMICA:

Sonia Gutiérrez Lloret y Gabriel García Atiénzar,

Universitat d’Alacant

INSCRIPCIÓ:

La inscripció a este congrés, que deurà realitzar-se abans del 28 

d’octubre.

És gratuïta per als socis de l’AC que estiguen al corrent de pagament.

Inscripció PER ALS NO SOCIS: 30,00 €

Full d’inscripció  en www.ceramologia.org

COMUNICACIONS: 

S’invita a participar en el congrés per mitjà de la presentació de 

comunicacions. En la selecció de les comunicacions per a ser llegides 

durant el congrés tindran preferència els estudis inèdits sobre 

qualsevol aspecte arreplegat en el marc del tema del congrés, encara 

que també podran ser admeses comunicacions que aborden altres 

aspectes de la ceramología espanyola. En tot cas, totes les 

comunicacions acceptades pel comité científic seran publicades en el 

llibre d’actes, junt amb les ponències. 

Per a presentar una comunicació haurà d’enviar-se abans del

dia 15 d’octubre un resum de la comunicació,

que incloga les dades de l’autor, amb un màxim

de 400 paraules a: secretaría@ceramologia.org

CRÈDITS:

L’assistència este congrés possibilita als alumnes

de la Universitat d’Alacant obtindre el Certificat

de Reconeixement de 2 Crèdits

de Lliure Elecció.

L’objectiu d’esta trobada és oferir una visió global actualitzada de 

l’evolució de la terrisseria des de l’Edat Mitjana fins al segle XX en esta 

zona peninsular, prenent com a referència destacada l’important nucli 

terrisser d’Agost; centre que ha aconseguit mantindre una notable 

activitat, gràcies al seu bon fer i la merescuda fama d’un dels seus 

objectes estrela: la botija; recipient que per les seues característiques 

idònies per a beure i refrescar l’aigua (de manera sostenible) contínua 

tenint demanda i gaudint d’una presència destacada en els mercats. 

Durant els dos dies que durarà l'encontre, distints especialistes apor-

taran la seua visió sobre el tema enunciat, aportacions que es comple-

mentaran amb les comunicacions que se seleccionen entre les presen-

tades. Este congrés també servirà per a conéixer en directe qual és 

l’activitat i realitat actual de les principals cantereries d’Agost, així 

com el projecte del nou Museu de Cantereria.



Casa de Cultura d’Agost
del 2 al 4 novembre de 2012

#congresoagost
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