
 C. de l’Església, 36 
 08950, Esplugues de Llobregat

 Tel. 93 470 02 18

 museus@esplugues.cat
 www.museus.esplugues.cat

 Horaris

 Can Tinturé: 
 De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h 
 Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h

 La Rajoleta: 
 Visites guiades tots els diumenges a les 11h i a les13 h.

 Reserves de grup: 
 De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h

 Tancat tots els dilluns, el mes d’agost 
 i els dies 1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre

 
 C. Àngel Guimerà, 38, 1r pis 
 08950, Esplugues de Llobregat

 Tel. 93 371 33 50 (ext. 2112-2113)

 ajuntament@esplugues.cat  
 www.esplugues.cat

 Horaris:

 De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 Dimecres i dijous  de 17 a 19 h

NOTÍCIA 
Apostem per la ceràmica de creació
Comencem l’any fent una aposta decidida per apropar-vos la 
ceràmica contemporània. Per primer cop, Can Tinturé acolli-
rà dues exposicions temporals consecutives centrades en la 
ceràmica de creació.
Fins a l’11 de gener, ompliran les sales del Museu les pe-
ces de la 17a Biennal de Ceràmica, que són exemples de 
l’experimentació i les tendències artístiques més actuals, en 
molts casos vinculats amb missatges de contingut social. 
I, a partir del dia 14 de gener, inaugurem una nova exposició 
on les artistes Esther Ramos, Mercè Coma, Mercè Mir i Teresa 
Gironès mostraran les seves peces. que reflecteixen la seva 
concepció de la creació com un diàleg amb la societat que 
les envolta.

ITINERARI
La bateria de Sant Pere Màrtir
Primers diumenges de mes. Excepte gener
11 h, plaça Mireia

A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere Màrtir 
es farà una breu introducció a la Guerra Civil espanyola remar-
cant el paper de les defenses antiaèries existents. Parlarem 
de la seva funcionalitat i del paper que hi van tenir.

•  Activitat gratuïta prèvia inscripció.

LA PEÇA DE PORTADA 

Rajola modernista segons projecte d’Antoni Maria Gallissà. 
Localització: Casa de les Punxes i Palau Macaya (Barcelona) i 
Can Casanovas (Esplugues de Llobregat).

Programació 2015
GENER I FEBRER



CLAUSURA BIENNAL
Taller d’experimentació 
“Fangs i fangs”
Diumenge, 11 de gener de 2015
12 h, La Masoveria de Can Tinturé

En el transcurs d’aquest acte 
coneixerem la peça premiada 
pel públic. 
L’Escola Municipal de 
Ceràmica ens proposen 
conèixer tipologies de fang, 
que, després, identificarem 
en la darrera visita a l’exposi-
ció de la Biennal.

CAMPAMENT D’EN FANGUET
Taller familiar 
“Un camell per al Fanguet!”
Dies 2, 3 i 4 de gener de 2015
De 17 a 20.30 h jardins de Can Tinturé

Vine a fer un dromedari de fang màgic perquè en Fanguet pugui 
acompanyar els Reis Mags.

Teatre “En Fanguet i els 3 Reis!”
Dilluns, 5 de gener de 2015
12 h jardins de Can Tinturé

La representació teatral del conte En Fanguet i els 3 Reis fa 10 
anys, vine a celebrar-ho amb nosaltres. 
Un cop acabada l’obra, els tres Reis del conte recolliran perso-
nalment les cartes de tots els nens i nenes que ho desitgin.

EXPOSICIÓ TEMPORAL
“4 x 4. 4 dones, 4 ceramistes, 4 camins”
Dimecres, 14 de gener de 2015
19 h, La Masoveria de Can Tinturé

Les ceramistes Esther Ramos, Mercè Coma, Mercè Mir i Te-
resa Gironès exposen conjuntament una sèrie de peces que 
mostraran diferents diàlegs sobre l’evolució de l’obra dins l’espai 
creatiu propi.
L’exposició es podrà veure fins al 15 de març al Museu Can Tinturé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERÈNCIA
“Can Rigalt i Ca n’Oliveres, 
dues cases emblemàtiques 
de l’antic Camí Ral”
Dimecres, 4 de febrer de 2015
19.30 h, La Masoveria de Can Tinturé

 
L’AMPEL organitza 
una xerrada, a càr-
rec de Mercè Vidal, 
i amb col·laboració 
de l’Arxiu Municipal 
d’Esplugues, sobre 
dues cases emble-
màtiques de l’antic 
Camí Ral, Can Rigalt 
i Ca n’Oliveres.

DIUMENGES EN FAMÍLIA
Visita teatralitzada 
“La Barbotina i els secrets de la ceràmica”
Diumenge, 22 de febrer de 2015
11.30 h, “La Rajoleta”

La Barbotina ens guiarà en 
un passeig màgic per l’antiga 
fàbrica Pujol i Bausis, per 
descobrir els secrets dels 
tallers dels ceramistes.

•  Activitat prèvia inscripció.
•  Consultar preus per famílies i promocions

CONFERÈNCIA
“Monestirs i cartoixes”
Dimecres, 25 de febrer de 2015
19.30 h, La Masoveria de Can Tinturé

L’AMPEL ens proposa un recorregut per vuit segles d’arqui-
tectura monàstica, del romànic al barroc, a càrrec d’Eduard 
Riu-Barrera, arqueòleg i historiador de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat.

VI GENER CERÀMIC
“Els valors patrimonials en 
arquitectura i ceràmica”
Dimecres, 21 i 28 de gener de 2015
19.30 h, La Masoveria de Can Tinturé

L’AMPEL organitza el VI Curs d’Història de la Ceràmica de-
dicat a la ceràmica arquitectònica com a patrimoni. Constarà de 
dues xerrades: 

Dimecres 21: “Ceràmica i arquitectura. Una historia patrimonial 
compartida”, a càrrec de M. Antònia Casano-
vas, conservadora del Museu del Disseny de Bar-
celona

Dimecres 28: “El patrimoni mundial de la UNESCO. El cas dels 
monuments catalans”, a càrrec d’Antoni Navar-
ro, arquitecte i antic Director de Patrimoni de la 
Generalitat.

• Activitat gratuïta prèvia inscripció al Museu Can Tinturé. 
•  Material de les conferències: 10 € (opcional)

Esther
Ramos

Mercè
Coma

Mercè
Mir

Teresa
Gironès


