
Programació 2016
GENER I FEBRER

LA PEÇA DE PORTADA 
Model de rajola aplicada a la Casa 
Navás de Reus, Casa Miró de 
Vilafranca, Can Ginestar de Sant 
Just Desvern, Casa Drac d’Olot 
i Casa Serinyena de Cadaqués, 
entre d’altres.

Projecte del dibuixant i mosaïcista 
Lluís Brú. 

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

Tel. 93 470 02 18

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

Horaris:

De dimarts a dissabtes, de 17 a 20 h 

Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h 

De dimarts a divendres, de 10 a 14h 
(grups escolars i altres concertats)

Visites guiades tots els diumenges: 
“La Rajoleta” 11 i 13 h i Can Tinturé 12h

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

NOTÍCIES 

Una rajola que amaga un misteri
El nou model de la col·lecció de rajoles Pujol i Bausis.
Per a aquesta nova reproducció s’ha escollit una rajola 
que pertany a l’arrambador núm. 28 del catàleg de 
la fàbrica que fou dissenyat per Lluís Brú, i produït a 
Esplugues a principis del segle XX.
Aquest model és un clar exemple del gust modernista 
per la natura. L’arrambador complet és una al·legoria a 
la germinació de la vida, des de la llavor fins al moment 
de màxim esplendor: la flor 
Aquesta flor és la protagonista d’un petit misteri: quina 
flor volia representar Lluís Brú? Es podria tractar de 
la flor del gerani citrosa, de la malva reial o de la rosa 
silvestre? O bé en va combinar de diverses per crear 
una planta imaginària? 
*La nova rajola de la col·lecció està disponible a la botiga del 
Museu Can Tinturé.

El Museu Can Tinturé es transforma
Amb motiu de l’ exposició temporal Catifes de Ciment. 
El món de la rajola hidràulica (Del 28/01 al 03/04) les 
sales de Can Tinturé canviaran el seu aspecte, i durant 
el període d’obertura d’aquesta mostra l’exposició 
permanent quedarà intervinguda. 
Les visites guiades dels diumenges també seran a 
l’entorn de la mostra temporal. 
Un cop finalitzada l’exposició, Can Tinturé recuperà el 
seu aspecte habitual.



CAMPAMENT D’EN FANGUET
Taller familiar
La Corona dels Reis
Dies 2, 3 i 4 de gener 

De 17 a 20.30 h, Jardins de Can Tinturé
Durant les tardes del Campament d’en Fanguet us proposem 
un taller de manualitats en el qual farem una corona de fang 
i la decorarem amb colors alegres per preparar l’arribada dels 
Reis d’Orient. 

Teatre
En Fanguet i els 3 Reis !
Dimarts, 5 de gener 

12 h, Jardins de Can Tinturé
Un any més, tindrà lloc la representació teatral del conte 
En Fanguet i els 3 Reis, una tradició ja instaurada a la ciutat 
d’Esplugues amb més de deu anys d’història.
Un cop acabada l’obra, els tres Reis del conte recolliran les 
cartes dels nens i nenes que ho desitgin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII GENER CERÀMIC
Ceràmica de Reflex metàl·lic
Dimecres, 13 i 27 de gener de 2015
19 h, La Masoveria de Can Tinturé
L’AMPEL organitza el VII Curs d’Història de la Ceràmica de-
dicat a la tècnica del reflex metàl·lic i el seu paper en la produc-
ció de ceràmica a Catalunya. Constarà de dues sessions: 

Dimecres 13: La ceràmica de reflex metàl·lic a través de la 
nissaga Serra a càrrec del ceramista Jordi Serra i Moragas.

Dimecres 27: La ceràmica catalana de reflex metàl·lic a 
càrrec del Sr. Josep Antoni Cerdà, ceramòleg i membre de 
l’Associació Catalana de Ceràmica.

• Activitat gratuïta prèvia inscripció al Museu Can Tinturé 
   a partir del dia 2 de gener

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Catifes de ciment
Dijous, 28 de gener

19 h, Museu Can Tinturé
Inauguració de l’exposició dedicada a 
les rajoles i mosaics hidràulics que van 
tenir el seu moment de màxim esplen-
dor durant el modernisme i que avui 
dia tornen a estar completament de 
moda. La mostra inclou un àmbit local 
on s’explica la relació amb Esplugues.

• Del 28 de gener al 3 d’abril
• Organitza: Diputació de 
   Barcelona i Museus d’Esplugues

ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ

Visita guiada Catifes de Ciment
Tots els diumenges, a partir del 30 de gener

11 h, Museu Can Tinturé

CONFERÈNCIA 

Mosaic i ceràmica. El color a 
l’arquitectura modernista
Dimecres, 10 de febrer

19 h, La Masoveria de Can Tinturé
De la mà de Jordi Griset, col·leccionista, i la doctora Marta Saliné 
ens aproparem al món del mosaic durant el modernisme. Parla-
rem de mosaic hidràulic i mosaic ceràmic, dues tècniques que vam 
completar la tasca dels arquitectes del moment.
Presentació del llibre de l’autor: L’art del mosaic hidràulic a 
Catalunya

SORTIDA A MANRESA

Visita a Mosaics Martí
Divendres, 26 de febrer

De 9 a 14 h. Punt de trobada: pl. Santa Magdalena
Us proposem una visita al Taller de Mosaics Martí per veure in 
situ l’elaboració de les rajoles hidràuliques, una tècnica manual que 
es continua mantenint des de principis del segle XX.

• Activitat gratuïta amb prèvia inscripció
• Inclou trasllat en autobús 
• Inscripció al Museu Can Tinturé a partir del l’1 de febrer 

ITINERARI
La bateria de Sant Pere Màrtir
Diumenge, 7 de febrer
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 remarcant 
el paper de les defenses antiaèries existents. Parlarem de la 
seva funcionalitat i del paper que hi van tenir.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció

SORTIDA / VISITA
La Masia de Ca n’Hospital
Dissabte, 13 de febrer
10 h. Punt de trobada: Museu Can Tinturé
L’AMPEL, continuant la seva programació sobre el patrimoni 
arquitectònic i social d’Esplugues, ens proposa una nova sorti-
da per visitar Ca n’Hospital.
• Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé a partir del 
   29 de gener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGES EN FAMÍLIA
La Barbotina i els secrets 
de la ceràmica
Visita teatralitzada
Diumenge, 28 de febrer 
11.30 h, “La Rajoleta”
La Barbotina ens proposa un passeig màgic per l’antiga fàbri-
ca Pujol i Bausis, que ens descobrirà els secrets dels tallers 
dels ceramistes. 
• Activitat prèvia inscripció.
• 8 euros per família ( fins a dos infants i dos adults)
• Activitat per a nens i nenes de 4 a 7 anys


