
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El CDMT es presenta al CraftRoom 
 
Dins de la segona edició de la Setmana d’Artesania de Catalunya, del 29 de novembre 
al 1er. de desembre tindrà lloc en els locals del DHUB (Plaça de les Glòries, Barcelona) 
el saló “The CraftRroom”, que té per objectiu fomentar la presència i el coneixement de 
l’artesania que es fa a Catalunya.  El saló consta d’una part de comercialització de 
productes d’ús personal, decoratiu i d’interiorisme, una zona de presentació de 
creadors joves, una àrea de negocis i un espai institucional. En aquest àmbit hi serà 
present per primera vegada el CDMT, que estarà ubicat a l’estand EN-05. 
 
La presència del Centre en el Saló té una doble finalitat; per una banda, donar a 
conèixer els serveis que oferim i que posem a la disposició dels artesans i creadors. I, 
de l’altra, conèixer millor les seves inquietuds i necessitats per poder perfilar millor 
aquell tipus d’activitats, formació o altres iniciatives que els puguin ser útils. 
  
L’estand del CDMT es presentarà com un bullidor d’idees, i s’hi projectarà un tutorial de 
navegació per la web, els vídeos de tendències 2013-2014 i imatges del fons del CDMT 
i dels altres museus del Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya.  Hi haurà 
presència constant de personal del Centre per atendre visites i consultes. 
  
Durant els tres dies del saló sortejarem inscripcions gratuïtes als tallers per adults 2014 
entre tots aquells visitants que ens hagin emplenat la butlleta per a rebre informació de 
les nostres activitats. 
 
 
 
 

Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
c/ Salmerón, 25 · 08222 TERRASSA / Spain · Tel. +34 93 731 52 02 · +34 93 731 49 80 
E-mail: info@cdmt.es · Web: www.cdmt.es · Facebook: www.facebook.com/cdmtextil · Twitter: @cdmtextil · Pinterest: www.pinterest.com/cdmtextil  

és un consorci de: 

mailto:info@cdmt.es�
http://www.cdmt.es/�
http://www.facebook.com/cdmtextil�
http://www.twitter.com/cdmtextil�
http://www.pinterest.com/cdmtextil�

