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Benvolgut senyor,

Comglas, i concretant en les persones de Joaquim Falcó i la Meritxell Tembleque són
artistes, artesans i dissenyadors de l’ofici del vidre tant en les tècniques i procediments del
vidre calent com fred que han treballat i treballen amb tradició i contemporaneïtat, i amb un
alt grau d’excel·lència i rigor.
Com a exdirectora d’Artesania Catalunya he conegut el seu recorregut professional i el seu
grau de participació en projectes estratègics de l’artesania catalana:
‐ Productes Comglass formen part del catàleg d’Empremtes de Catalunya.
‐ Presència en les Jornades d’artesania catalana Catalonia.
‐ Presència en plataformes comercials d’àmbit local i internacional (Expohogar,
Construmat, Trobada de vidriers a Cervelló, ...).
‐ Participació en el vídeo editat per Artesania Catalunya “O d’Objecte”.
“...Agrair la poesia de Quim Falcó i Meritxell Tembleque, que, a través de les seves peces
demostra que els productes artesans poden ser fragments de poemes que es viuen i es
toquen...” Editorial butlletí d’artesania Catalunya num.17 en relació a la participació a
Catalonia 2008
Així com les exposicions i activitats dutes a terme en l’àmbit cultural, els premis obtinguts a
nivell internacional i la participació en l’activació del sector del vidre a Catalunya a través de
l’ACAV (Associació catalana d’artistes del Vidre).
Com a directora de l’Escola Massana conec la seva tasca formativa:
‐ En la participació en la taula rodona “Accents des de l’escola” d’Artesania Catalunya.
‐ En la Fundació del Centre del Vidre de Barcelona Impartint diferents cursos i sessions
formatives de diferents nivells: formació ocupacional i cursos monogràfics.
‐ En cursos de post grau en la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
‐ En cursos d’especialització en diferents universitats europees.
Per tot això, i per considerar que en aquest moment són artesans de referència, recolzo la
candidatura presentada per l’AFAD perquè li siguin concedits els diplomes de mestres
artesans que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’Artesania Catalunya.
Atentament,
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