NOTÍCIES

Obert el termini d’inscripció i
presentació d’obres a la 18a Biennal
de Ceràmica d’Esplugues
Fins al 31 de març romandrà obert el termini d’inscripció i presentació d’obres a la Biennal de Ceràmica
d’Esplugues Angelina Alós, el certamen de ceràmica
internacional més antic de Catalunya.
Enguany se’n celebra la 18 edició amb canvis en el
calendari del certamen per tal de fer-lo coincidir amb el
47è Congrés de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica,
que tindrà lloc a Barcelona del 12 al 16 de setembre.
En el web www.museus.esplugues.cat es centralitza
tota la informació referent a la Biennal i es permet l’accés al formulari digital d’inscripció

Programació 2016
MARÇ I ABRIL

C. de l’Església, 36
08950, Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 02 18
museus@esplugues.cat
www.museus.esplugues.cat

Nous descomptes per fer escapades
en família a un salt de Barcelona

Horaris:

Ja estan disponibles els nous cupons editats pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat per fer escapades
en família aquest 2016. Amb aquests descomptes es
poden visitar gran part dels equipaments culturals de la
comarca del Baix Llobregat, entre d’altres els Museus
d’Esplugues.
Els cupons amb descomptes es poden adquirir a les
oficines de turisme, allotjaments, punts d’informació
juvenil, i equipaments i recursos turístics. Als Museus
d’Esplugues estan disponibles a la recepció del Museu
Can Tinturé o través del web dels Museus.

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

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

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

LA PEÇA DE PORTADA
Model de rajola aplicada a la
Casa Lleó Morera de Barcelona,
Casa Navàs i Institut Pere Mata
de Reus, obres de l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner.
Projecte del dibuixant i mosaïcista
Lluís Brú. Col·lecció de rajoles
Pujol i Bausis.

ajuntament@esplugues.cat
www.esplugues.cat
Horaris:
De dilluns a divendres

de 9 a 14 h

Dimecres i dijous		

de 17 a 19 h

EXPOSICIÓ TEMPORAL

“Catifes de ciment”

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
Exposició temporal

ABRIL EN FAMÍLIA ALS MUSEUS

Del 3 al 30 de març.
Sala d’exposicions Casal Robert Brillas
Exposició fruit de la col·laboració de l’Associació Ceramistes de
Catalunya i Grup Pla del Llobregat Amnistia Internacional
de Catalunya a l’entorn dels drets de les dones.

Taller de pintura

Fins al 3 d’abril. Museu Can Tinturé
Exposició dedicada a les rajoles i
mosaics hidràulics que van tenir el
seu moment de màxim esplendor
durant el Modernisme i que avui
dia tornen a estar completament
de moda. La mostra inclou un
àmbit local on se explica la relació
d’aquesta producció amb Esplugues.

Dones – Mares de la Terra

• Entrada lliure

Visita guiada semiteatralitzada

ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ

Visita guiada
”Catifes de Ciment”
Tots els diumenges
12 h, Museu Can Tinturé
• Preu per persona: 3 euros

Activitat familiar

Peuades al Museu
Descobrim els mosaics hidràulics
Diumenge, 13 de març
11 h, Museu Can Tinturé
Ens hem fixat mai què és el que trepitgem? Sabem com és el
terra de casa nostra? Us convidem a una visita especial per a
nens i nenes a l’exposició “Catifes de Ciment” en la qual ens
aproparem a les rajoles hidràuliques, descobrirem els terres de
Can Tinturé i entre tots farem un mosaic.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció

ITINERARI

La bateria de Sant Pere Màrtir

Diumenge, 6 de març i 3 d’abril
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.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció.

• Inauguració: dijous 3 de març a les 19:45 h
• Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h

La Magdalena a la Fàbrica
Diumenge, 6 de març
11 h i 13 h. La Rajoleta
Visites semiteatralitzades
al recinte de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis.
Ens acompanyarà Magdalena Serra, el personatge d’una treballadora
de principis del s. XX que
explicarà algunes de les
seves vivències a la fàbrica.
• Visites gratuïtes.
• Places limitades

Taula Rodona

Treballadores de la cultura
Dijous, 10 de març,
19 h, La Masoveria de Can Tinturé
Quatre professionals de la cultura debatran sobre el paper de les
dones en el món cultural. A partir de la seva experiència personal i
laboral ens oferiran una visió del paper que juga el factor de gènere
en aquest sector.
Participen: M. Luz Retuerta, directora de l’Arxiu Comarcal del
Baix Llobregat, Roser Capdevila, il·lustradora, Carme Cluselles,
directora del Museu d’Art de Girona i Pilar Parcerisas periodista
i crítica d’art.

Activitats incloses en la programació especial El Super
Mes, l’abril més familiar al Baix Llobregat organitzat pel
Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Són vermelles totes les roses?
Dissabte, 9 d’abril
D’ 11 a 13 h, Jardins de Can Tinturé
Us convidem a pintar la Rosa de Sant Pau,
una de les rajoles més emblemàtiques del
Modernisme amb la tècnica de la trepa.
• Activitat gratuïta sense inscripció

Visita-taller

Gaudí i Esplugues.
Descobreix el trencadís
Diumenge, 17 d’abril
12 h, “La Rajoleta”
Descobrirem en família, què tenen en comú el Park Güell i “La
Rajoleta”, i coneixerem la vinculació que Gaudí va tenir amb
Esplugues. Després del recorregut, es realitzarà un taller de
trencadís.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció.

Taller de Sant Jordi

Un drac de colors
Divendres, 22 d’abril
De 17 a 20 h, als Jardins de Can Tinturé
El drac és un dels personatges principals de la llegenda de
Sant Jordi. Deixeu volar la vostra imaginació per fer el vostre
propi drac amb fangs de diferents colors.
• Activitat gratuïta sense inscripció

RECERCA

El llarg camí cap a l’exili

Dimecres, 27 d’abril
19 h, La Masoveria de Can Tinturé
Presentació del treball de l’Elena García,
alumna de l’IES La Mallola, a càrrec de
l’autora i la seva la tutora, Tina Merino.
La recerca ha estat fruit del buidatge de
documentació i de fonts orals de la família
Sebastià Irla.

