
Programació 2019
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 20h
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14h

Museu de ceràmica “La Rajoleta”:
Visites guiades tots els diumenges a les 11h i a les13h

Reserves de grups:
De dimarts a dissabte de 10 a 14h

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, Esplugues de Llobregat

93 371 33 50 (ext. 2112-2113)
ajuntament@esplugues.cat  
www.esplugues.cat

Horaris:
De dilluns a divendres, de 9 a 14h (cita prèvia)
Dimecres i dijous, de 17 a 19 h

HISTÒRIES DELS MUSEUS

Sabies que l’actual recinte de “La Rajoleta” amaga 
cinc tipologies de forns diferents?
En una sola passejada pel recinte de l’antiga fàbrica Pujol i 
Bausis podem entendre l’evolució tecnològica de la cocció 
ceràmica de més de 100 anys. El primer forn localitzat és 
previ a la fàbrica, i data de mitjans del segle XIX, i els forns 
més moderns van estar en funcionament fins ben entrat 
el segle XX. Podem trobar un forn descobert, quatre forns 
àrabs, dos forns àrabs enterrats de grans dimensions, 
un forn de reflex metàl·lic i els dos espectaculars forns 
d’ampolla, que ja són icona de la ciutat d’Esplugues

Fotografia de portada: Forn d’ampolla.  
Museu de ceràmica “La Rajoleta”

NOTÍCIES

Nova rajola de la col·lecció Pujol i Bausis a la botiga 
de Can Tinturé

El 2018 s’ha incorporat una nova peça en relleu a la col·lecció 
de reproduccions Pujol i Bausis. Per tancar un any en què 
el “Modernisme i les flors” van ser protagonistes d’una 
gran exposició a Can Tinturé, s’ha escollit un model de 
rajola que va formar part de la mateixa mostra. 

Es tracta d’una rajola de color blanc, en forma rectangu-
lar, amb  un original i delicat relleu que reprodueix una flor 
de vuit pètals que sobresurt d’un fons de fulles entrellaça-
des. En la versió original, que es produí a la fàbrica Hijos 
de Jaime Pujol i Bausis durant el primer terç del segle XX, 
la podíem trobar en diversos colors, entre ells el blanc.

La col·locació i continuïtat de cadascuna de les peces, 
l’una al costat de l’altra, formava la franja decorativa que 
configurava el fris. A l’exterior dels edificis, ocupava una 
part central de l’entaulament. I als interiors s’aplicava 
sota o sobre motllures o a la cornisa; i fins i tot, en al-
guns casos, podia adquirir la funcionalitat de contrapetja 
en una escala. 

La rajola està disponible a la botiga de Can Tinturé per un 
preu de 20 euros, juntament amb la resta de models de la 
col·lecció, i ja en són més de 20.



GENER FEBRER

EXPOSICIÓ TEMPORAL 

19 Biennal de ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós
Exposició de les obres guanyadores
i seleccionades
Fins al 13 de gener de 2019
Museu Can Tinturé
Una radiografia real sobre la creació ceràmica els nostres dies a 
nivell internacional. Un conjunt heterogeni amb un ampli ventall 
de tècniques, estils, tendències i orígens que vol apropar la cerà-
mica contemporània al públic.
Vine i vota la peça que més t’agradi pel concurs del públic.
•	 Entrada	lliure

CAMPAMENT D’EN FANGUET

Taller familiar amb fang 
Tot esperant a Ses Majestats
Dies 2, 3 i 4 de gener 
De 17 a 20.30 h, jardins de Can Tinturé
Amb el fang màgic del Fanguet podrem fer un petit obsequi 
nadalenc per deixar sota l’arbre la nit més màgica de l’any...que 
a Ses Majestats també els agrada rebre regals! 

Conte teatralitzat
En Fanguet i els Tres Reis
Dissabte, 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. 
Un cop acabada l’obra, els tres Reis del conte recolliran les cartes 
dels nens i nenes que ho desitgin. 

VISITES GUIADES ALS MUSEUS D’ESPLUGUES

Esplugues ceramista
Tots els diumenges de gener i febrer
A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixerem l’evolució 
estètica de la rajola de mostra per enllaçar amb la producció 
industrial de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica Pujol i 
Bausis, “La Rajoleta”.
•	 Museu	de	Ceràmica	“La	Rajoleta”	:	11	i	13	h
•	 Museu	Can	Tinturé	:	12	h
•	 A	partir	de	3	euros
•	 El	6	de	gener	no	hi	ha	visites

ITINERARI

La bateria de Sant Pere Màrtir
Diumenge, 3 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

10è CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA 
Gener Ceràmic: 
El llegat de Pujol i Bausis 
El Castell dels Tres Dragons, espai de creació i 
la seva transcendència amb Pujol i Bausis
Dimecres, 16 de gener 
19 h, La Masoveria de Can Tinturé 
A càrrec de Rossend Casanova, historiador de l’art i conservador 
del Museu del Disseny de Barcelona.

Els Forns de Pujol i Bausis com a valor 
patrimonial
Dimecres, 30 de gener 
19 h, La Masoveria de Can Tinturé 
A càrrec de Marta Saliné, historiadora de l’art.

ACTE DE CLAUSURA DE LA BIENNAL
Re-mirades 
Diumenge, 13 de gener 
11.30 h, Museu Can Tinturé
De la mà d’Ariadna Benavides, directora de l’Escola Municipal 
de Ceràmica, farem una última visita comentada a l’exposició: 
reconeixements dels esmalts, dificultat de les diverses tècniques, 
tendències actuals en la ceràmica de creació... En resum, una 
nova mirada més enllà de l’estètica per acomiadar-nos de les 
peces que ens han acompanyat aquest tres mesos
En paral·lel, es farà el recompte de les butlletes que decidiran 
l’obra escollida com a Premi del Públic de l’edició d’ enguany.
•	 Accés	lliure

CONFERÈNCIA
Recordant l’escola de les monges 
Dijous, 7 de febrer 
19.30 h, Casal de Cultura Robert Brillas, sala d’actes.  
c.	d’Àngel	Guimerà,	38

4a conferència  del cicle “50 anys sense el Raval”, organitzat 
pel Grup d’Estudis d’Esplugues amb la col·laboració de l’Arxiu 
Municipal d’Esplugues (AMEL)

ITINERARI RUTA HISTÒRICA
De la mà d’Esplugues
Diumenges, 27 de gener i 24 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 ha una de les residències d’estiueig del 
famós Baró de Malda?... Vine i descobriràs moltes més coses.
•	 3	euros	per	persona
•	 Inscripció	prèvia


