NOTÍCIA

El mosaic, protagonista el 2017
Encetem un nou any amb l’esperança renovada d’acollir
noves activitats i coneixements, tot pensant que la ceràmica pot esdevenir un bon instrument per fer-nos millors.
Com ja va sent tradicional, reprenem una nova edició del
Gener Ceràmic, organitzat per l’AMPEL i perllongat fins
al febrer. Enguany la seva temàtica girarà a l’entorn de les
arts del foc: la ceràmica i el vidre.
En el transcurs de l’any hem previst organitzar tot un seguit
d’activitats a l’entorn del mosaic, que esdevindrà un tema
de recerca i estudi i servirà de ressò per a tots aquells interessats en aquest àmbit no gaire conegut.
Barcelona acollirà durant la primavera, el II Congreso Nacional de la cerámica Nolla, i a la tardor se celebrarà el
13è Congrés Internacional dels Mosaics. En ambdós
esdeveniments, Esplugues hi participarà en diferents modalitats.
Us animem a acompanyar-nos a totes i cadascuna de les
activitats que us anirem proposant.

DIBUIX DE PORTADA
Reproducció d’un
fragment d’un dels fulls
del catàleg de mosaics
de gres “Hijo de Jaime
Pujol y Bausis”
Fàbrica de Mosaicos de
gres (Cornellà)
Principis del segle XX
AMEL.
Fons Pujol i Bausis

Programació 2017
GENER I FEBRER

C. de l’Església, 36
08950, Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 02 18
museus@esplugues.cat
www.museus.esplugues.cat
Horaris:
Museu Can Tinturé:
De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h
Museu de ceràmica “La Rajoleta”:
Visites guiades tots els diumenges a les 11 h i a les 13 h.
Reserves de grups:
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

CAMPAMENT D’EN FANGUET

Taller familiar
Regalem el cor
Dies 2, 3 i 4 de gener
De 17 a 20,30 h, jardins de Can Tinturé
Amb el fang màgic del Fanguet farem un cor molt especial, que
podrem regalar a les persones estimades i mostrar-lo als Reis
d’Orient durant la nit de la seva arribada.

Musicjocs
Dilluns, 2 de gener
18 h, La Masoveria
La Penya Barcelonista de L’Avenç organitza una sessió
d’animació infantil a càrrec de l’Òscar Medina.

ITINERARI RUTA HISTÒRICA

De la mà d’Esplugues

Diumenge, 29 de gener i 26 de febrer
11 h, Museu Can Tinturé
Endinsa’t per l’Esplugues més desconeguda i atractiva. Un recorregut sorprenent en el temps i en l’espai d’alguns racons més
emblemàtics.
Sabíeu que hi ha un claustre gòtic que ha itinerat un parell de vegades? O que hi una de les residències d’estiueig del famós Baró
de Malda?... Vine i descobriràs moltes més coses.
• 3 euros per persona
• Inscripció prèvia

En Fanguet i els Tres Reis

VIII GENER CERÀMIC:

Creativitat en el vidre i la ceràmica
CONFERÈNCIA

“Foc i sorra. El vidre”
Dimecres, 18 de gener
19 h, La Masoveria
A càrrec de l’arqueòloga i especialista en vidre antic, Teresa Carreras i Rossell, assistirem a la primera conferència del curs Gener
Ceràmic, organitzat per l’AMPEL.
Descobrirem les tècniques mil·lenàries de fabricació i decoració del
vidre amb el valor funcional i artístic
dels seus orígens.
• Inscripció prèvia

Visita al taller de l’artista
Montserrat Sastre
Dimecres, 15 de febrer
11h. Casa-Taller de Sant Just
Desvern
De la mà de l’escultora i ceramista
Montserrat Sastre ens endinsarem
en el seu espai creatiu per compartir la sensibilitat i subtilesa de la seva
obra artística.
• Inscripció prèvia
• Punt de trobada: plaça davant de l’Ajuntament d’Esplugues, a les 10.30 h.

ACTIVITAT FAMILIAR

CONTE TEATRALITZAT
Dijous, 5 de gener
12 h, jardins de Can Tinturé
Com cada any, gaudirem del conte teatralitzat En Fanguet i
els tres Reis, una activitat que any rere any és esperada per
molts nens i nenes d’Esplugues. Coneixerem millor qui és en
Fanguet i la seva extraordinària aventura acompanyant els Reis
d’Orient en el seu viatge cap a Betlem.
Un cop acabada l’obra, els tres reis del conte recolliran les cartes dels nens i nenes que ho desitgin.

SORTIDA

VIII GENER CERÀMIC:

Creativitat en el vidre i la ceràmica
CONFERÈNCIA

“El vidre català del Barroc al Noucentisme”
Dimecres, 1 de febrer
19 h, La Masoveria
La segona conferència organitzada per l’AMPEL anirà a càrrec
de l’ historiador de l’art i especialista Jordi Carreras Barreda,
que ens descobrirà l’evolució artística del vidre lligada als corrents
estètics que abasten des de l’ampul·lositat del barroc fins al classicisme del corrent noucentista.
• Inscripció prèvia

Visita teatralitzada
La Barbotina i els secrets
de la ceràmica
Diumenge, 19 de febrer
D’ 11,30 a 12,30 h, “La Rajoleta”
La Sra. Barbotina, feta d’aigua
i fang, ens acompanyarà a fer un
passeig màgic per “La Rajoleta”
per descobrir alguns secrets dels
tallers i les fàbriques de ceràmica.
• Inscripció prèvia
• Consultar preus i promocions
• De 3 a 7 anys.

VIII GENER CERÀMIC:

ITINERARI

Creativitat en el vidre i la ceràmica
CONFERÈNCIA

La bateria de Sant Pere Màrtir

Xavier Nogués, ceràmica i vidre

Diumenge 5 de febrer
11 h, plaça Mireia
Farem una petita excursió per la muntanya de Sant Pere Màrtir,
veritable mirador del pla del Llobregat i de la ciutat de Barcelona.
Descobrirem alguns aspectes de la defensa antiaèria durant la
Guerra Civil espanyola i d’altres temes històrics relacionats amb
aquest indret estratègic.
• Inscripció prèvia

Dimecres, 22 de febrer
19 h, La Masoveria
Tanca el cicle de conferències de l’AMPEL la historiadora de
l’art i especialista Maria Antònia Casanovas ens endinsarem en el personatge i obra de l’artista Xavier Nogués, autor
del cèlebre fris ceràmic del Pinell de Brai, cuit a Esplugues.
Aprofundirem, també, en la seva vessant artística en el vidre.
• Inscripció prèvia

