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Banys Nous, 11
08002 Barcelona
T. 93 467 46 60
F. 93 467 46 70
info@artesania-catalunya.com
www.artesania-catalunya.com

La Ceràmica
d’Esparreguera

Ajuntament d'Esparreguera 
Plaça de l'Ajuntament, 1 
08292 Esparreguera 
empresa@esparreguera.cat 
www.esparreguera.cat

Obrador Encinas
C/ Balmes s/n 
08292 Esparreguera 
T. 93 777 14 92
info@terrisseriaencinas.com 
www.terrisseriaencinas.com
      

Obrador 
Ceràmiques Sedó, SL 
C/ Barcelona, 60
08292 Esparreguera 
T. 93 777 19 94
taller@ceramiques-sedo.com 
www.ceramiques-sedo.com 

Obrador Ceràmica 
Catalana Antiga 
Pol. Ind. Sud
Camí Ral, 84
08292 Esparreguera 
T. 93 777 54 69
juliobadajoz@gmail.com 
www.ceramica.cat 
www.jbtorincon.com



El projecte Oficis singulars neix per identificar i impulsar una sèrie 
d’oficis lligats a determinats punts de la geografia catalana. Es 
tracta d’oficis i/o productes únics i molt vinculats a la població o 
demarcació de la qual són originaris.

La Ceràmica d’Esparreguera

Esparreguera té una llarga tradició artesanal en la producció de 
terrissa, gràcies a l’argila que hi ha als voltants. Antigament havia 
comptat amb 18 tallers actius de terrissa, però actualment 
només en queden tres. 

Les primeres ceràmiques que trobem a Esparreguera pertanyen 
al període neolític. Es tracta d’atuells d’ús quotidià, cassoles, 
bols o recipients per emmagatzemar aliments, que segurament 
es van coure en forns molt rudimentaris excavats a terra.

Al municipi hi ha dos terrals: el de Roques Blaves, on l’argila és 
molt refractària i va molt bé per poder fer peces molt grans, i el 
de Casanova, on l’argila és més fina i, per tant, més plàstica. Els 
terrissers tradicionals feien el fang combinant totes dues 
modalitats; la barreja més habitual era tres parts d’argila de 
Casanova per dues de la de Roques Blaves.

Els artesans d’Esparreguera han potenciat l’ofici a través del 
disseny de productes innovadors i de fàcil introducció al mercat 
actual, sense deixar d’utilitzar la seva tècnica tradicional. Arran 
del vincle entre dissenyadors i artesans s’han creat productes 
atractius i innovadors dins del sector de l’artesania.

L’exposició mostra els resultats assolits gràcies a la 
col·laboració del dissenyador Gerard Moliné i dels artesans 
ceramistes:
- Obrador Encinas:
Núria Salvador, Sergi Salvador, Manel Salvador.

- Obrador Ceràmiques Sedó SL:
Glòria Trujillo, Salvador García, Feliu Trujillo, Conxita Sedó.

- Obrador Ceràmica Catalana Antiga:
Julio Badajoz

La Ceràmica 
d’Esparreguera
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