
Programació 2018
GENER I FEBRER

Museus I Arxiu d’Esplugues de Llobregat

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

Visites guiades els diumenges a les 12 h

Museu de ceràmica “La Rajoleta”:
Visites guiades els diumenges a les 11 i 13 h

C. Àngel Guimerà, 38, 1r pis, Esplugues de Llobregat
93 371 33 50 (ext. 2112-2113)
ajuntament@esplugues.cat
www.esplugues.cat

Horaris:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (cita prèvia)

Dimecres i dijous, de 17 a 19 h

El 14 de desembre s’inaugurà al Museu d’Història de 
Catalunya l’exposició Puig i Cadafalch. Arquitecte de 
Catalunya, que tanca les activitats de l’any Puig i Cadafalch.

La mostra, comissariada per Mireia Freixa, dona a conèixer 
les diferents facetes professionals i artístiques de Puig i 
Cadafalch, en les quals va excel·lir i es va mostrar sempre 
com un científic avançat al seu temps. 

Cinc peces del Fons Pujol i Bausis dels Museus d’Esplu-
gues i un dibuix del Fons Taller de Lluís Brú de l’Arxiu 
Municipal d’Esplugues s’han inclòs en la selecció de 
peces que documenten la faceta de Puig i Cadafalch com a 
arquitecte i com un dels màxims exponents del modernisme 
català. 

L’exposició estarà oberta al públic fins el 14 d’abril de 2018, 
i la programació dels Museus del mes de febrer inclou una 
visita guiada.

NOTICÍA

Els Museus i l'Arxiu participen en la gran exposició 
dedicada a Puig i Cadafalch

HISTÒRIES DELS MUSEUS

El personatge d’en Fanguet que tots els anys per Nadal 
acompanya els nens i nenes d’Esplugues en la seva espera 
dels Reis d’Orient, va néixer l’any 2006 en el conte En 
Fanguet i els tres Reis,  amb il·lustracions de Marta 
Capdevila. 

En Fanguet representa una llarga tradició ja pràcticament 
desapareguda: els escudellers, que formaven part d'un 
gremi creat a mitjan segle XVI, especialistes en la fabricació 
d’escudelles de pisa (tasses per servir el brou), però també 
produïen les rajoles pintades, com les de mostra, que 
podem veure a Can Tinturé. A la ciutat de Barcelona, al 
carrer Escudellers, hi residien els membres d'aquest gremi.

*Fotografia de portada: Personatge d’en Fanguet a la representació teatral 
En Fanguet i els tres Reis.

Sabies quin era l’ofici d’en Fanguet?

Reserves de grups prèvia concertació

Tancat tots els dillluns, el mes d’agost i els dies 1 i 6 de 
gener i el 25 i 26 de desembre
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CAMPAMENT D’EN FANGUET
Taller familiar

Seguim l’estel màgic!
Dies 2, 3 i 4 de gener de 17 a 20.30 h, jardins de Can 
Tinturé

Conte teatralitzat

En Fanguet i els Tres Reis
Divendres, 5 de gener a les 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.

Contacontes

Musijocs
3 i 4 de gener a les 18 h, La Masoveria de Can Tinturé
La Penya Barcelonista d’Esplugues organitza una animació 
infantil amb la música i el joc com a protagonista a càrrec 
d`Òscar Medina.

IX GÈNER CERÀMIC

Visions de dos mons.
Àfrica i Portugal
L’Ampel organitza una nova edició de Gener Ceràmica. Aquest 
any sobre les influències orientals i africanes en el món europeu. 
Proposen un recorregut a través de les obres, que seran 
projectades, que ens permetrà gaudir i conèixer una excel·lent 
producció.

RUTA 

De la mà d’Esplugues
Diumenge, 28 de gener a les 11 h, Museu Can Tinturé
Sabíeu que a Esplugues hi ha un claustre gòtic que va viatjar a 
Esplugues des del centre de Barcelona? Heu vist mai la façana 
dissenyada per Antoni M. Gallissà? Us heu preguntat mai què 
signifiquen les formes del paviment que decoren el c. Montserrat?

L’últim diumenge de mes veniu a descobrir tots els secrets que 
amaga el centre històric d’Esplugues.

GENER FEBRER

Farem un portaespel-
mes de fang en forma 
d’estel per il·luminar 
el camí dels Reis 
d’Orient cap a les llars 
de tots els nens i 
nenes d’Esplugues.

Conferències :
Influències europees i orientals a les rajoles portugueses, a 
càrrec de M. Antònia Casanovas
Dimecres, 24 de gener  a les 19 h, La Masoveria de 
Can Tinturé

I del fang ha sorgit l’art: aproximació a la ceràmica tradicio-
nal africana a càrrec d’Elena Martínez.
Dimecres, 31 de gener a les 19 h, La Masoveria de Can 
Tinturé

A les persones assistents se’ls repartirà uns fulls informatius 
Inscripció prèvia a partir del 2 de gener
Activitat gratuïta

ITINERARI

Les bateries antiaèries de Sant 
Pere Màrtir
Diumenge, 4 de febrer a les 11 h, pl. Mireia
La muntanya de Sant Pere Màrtir, un mirador cap a la història 
del Baix Llobregat i la ciutat de Barcelona. En aquesta ruta 
històrica, amb un sol cop d’ull podreu entendre per què aquest 
cim va ser controlat des de ben antic per francesos, bandolers, 
i republicans. I visitarem una bateria antiaèria construïda 
durant els anys de la Guerra Civil espanyola.
Activitat gratuïta prèvia inscripció 

SORTIDA

Puig i Cadafalch, arquitecte de 
Catalunya
Dimecres, 28 de febrer  a les 18 h, Museu d’Història 
de Catalunya
De la mà de la comissària de la mostra, Mireia Freixa, ens 
aproximarem a la figura del polifacètic i emblemàtic arquitecte 
modernista, a través d’aquesta gran exposició monogràfica 
que clausura l’any Puig i Cadafalch.
Activitat gratuïta prèvia inscripció 

VISITA FAMILIAR

Barbotina i els secrets de la 
ceràmica
Diumenge, 25 de febrer  a les 11.30 h, “La Rajoleta”
Un passeig màgic per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis de la mà 
de la Barbotina, que coneix tots els secrets dels tallers i les 
fàbriques de ceràmica. 

Edat: de 4 a 7 anys
Inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer. 
Preu per família: 8 euros (fins a dos adults i dos infants)

25% de descompte a www.rutadeltram.cat 

GENER

Preu a partir de 3 
euros. 
Inscripció prèvia 
Data següent: 25 de 
febrer de 2018
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