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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

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

Reserves de grups prèvia concentració:

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 14 h (cita prèvia)
Dimecres i dijous, de 17 a 19 h

NOTÍCIA
EL Modernisme envaeix Can Tinturé
La primavera omple el Museu Can Tinturé de flors i  
de natura amb l’exposició El Modernisme i les flors. 
De la natura a l’arquitectura que ens descobrirà el 
Modernisme que mai us han explicat. 
L’exposició, organitzada per la Diputació de Barcelona, 
el Museu d’Art de Cerdanyola i els Museus d’Esplugues, 
s’inaugurarà el 12 d’abril, i es podrà visitar a Can Tinturé 
fins al 23 de setembre. 
És una nova manera d’aproximar-nos a l’arquitectura 
modernista amb la natura com a fil conductor, tot 
reivindicant el paper fonamental que van tenir les arts 
aplicades, els tallers i les fàbriques en la consolidació de 
l’art total que va propugnar l’ideari modernista. 
Acompanyarà la mostra una àmplia programació 
d’activitats per a tot tipus de públics, que inclourà, 
xerrades, tallers familiars i algunes sorpreses que 
podreu trobar al web dels Museus d’Esplugues. 

HISTÒRIES DELS MUSEUS

Sabies que Magdalena Serra va ser una 
treballadora real de la fàbrica Pujol i Bausis?
El personatge de la Magdalena Serra, que torna un 
any més per reivindicar el paper que van tenir les 
treballadores de “La Rajoleta”, està inspirat en un 
personatge que va existir. Un bocí de la seva història es 
va poder documentar gràcies a la documentació de la 
fàbrica conservada a l’Arxiu Municipal d’Esplugues, on 
hi consten algunes dades com els tipus de tasques, les 
hores de feina o els seus jornals. En la vida real, va ser 
la germana del fotògraf Salvador Serra Sanllehí (1892-
1972), del qual, també, es conserva el seu valuós fons 
fotogràfic a l’AMEL.
Aquestes fonts, juntament amb d’altres com el Padró 
municipal van ajudar a completar un perfil acurat de la 
nostra treballadora, mostrar les condicions de treball 
de les dones, i evidenciar que temes d’aleshores 
lamentablement continuen d’actualitat.

* Fotografia de portada: Personatge de la Magdalena Serra en la 
representació teatral “La Magdalena de la fàbrica” 
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ITINERARI
Les bateries antiaèries 
de Sant Pere Màrtir
Diumenge, 4 de març i 1 d’abril
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, bando-
lers, i republicans!
•	 Activitat	gratuïta	amb	inscripció	prèvia 

MOSTRA DE PECES
Festa de Rams
Del 7 de març a l’1 d’abril
Museu Can Tinturé
Els “bounecos d’Estremoz” 
petites figures tradicionals 
de fang, van ser declarades 
Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat el passat mes 
de desembre per la seva originalitat i el tradicional procés de 
producció.  
Al Museu Can Tinturé tindrem l’oportunitat de veure’n una 
petita mostra coincidint amb la Setmana Santa. A la sala 
central, s’exposa un conjunt que representa una processó 
tradicional, format per 25 peces d’aquestes emblemàtiques 
figuretes procedents de la Col·lecció Setoain.
•	 Entrada	lliure

Mes de les dones
VISITA SEMITEATRALITZADA
La Magdalena a la fàbrica
Diumenge, 11 de març
11 i 13 h, “La Rajoleta”
La Magdalena Serra -una de les treballadores de “La 
Rajoleta”de principis del s. XX- ens acompanyarà pel recinte 
de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, tot explicant-nos algunes de 
les seves vivències.
•	 Activitat	gratuïta	

RUTA
De la mà d’Esplugues
Diumenge, 25 de març i 29 d’abril
11 h, Museu Can Tinturé
Recorregut pel centre històric de la ciutat descobrint petits 
tresors amagats i apropant-nos a la seva història, que inclou 
la visita al monestir de Montsió. 
•	Inscripció	prèvia				•	Preu	a	partir	de	3	euros

TAULA RODONA
Dones de pel·lícula
Divendres, 16 de març
19 h, la Masoveria de Can Tinturé
Us convidem a la taula rodona Dones de 
pel·lícula en la qual Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia 
catalana de cinema, Maria Rosa Fusté, productora i espluguina, 
Míriam Porté, productora i Premi Gaudí per “La Llum d’Elna” i 
Judith Colell, directora  i vicepresidenta de l’Acadèmia espanyola 
de cinema,  debatran sobre el paper de les dones en la indústria 
del cinema, la imatge irreal que el cinema ha transmès de la 
dona, i la influència que aquesta imatge té en la societat. 

EL Supermes
ACTIVITAT I TALLER

“Gaudí i Esplugues” 
Descobreix el trencadís
Diumenge, 8 d’abril
12 h, “La Rajoleta”
Visitarem l’antiga fàbrica de ceràmica de Pujol i Bausis per 
descobrir quina relació va tenir amb Gaudí, i farem un taller de 
trencadís, una de les tècniques característiques del Modernisme.
•	 Activitat	gratuïta	amb	inscripció	prèvia	

Activitats paral·leles 
ACTIVITAT FAMILIAR
Taller de vitralls 
Dissabte, 14 d’abril 
11 h, La Masoveria de Can Tinturé
Us proposem un taller, en el qual els més petits  descobriran 
una de les tècniques més populars del Modernisme i 
reproduiran el seu propi vitrall.
•	 Activitat	gratuïta	amb	inscripció	prèvia	

EXPOSICIÓ TEMPORAL
El modernisme i les flors,
De la natura a l’arquitectura
Inauguració
Dijous, 12 d’abril 
19 h La Masoveria de Can Tinturé

SANT JORDI AL MUSEU
Un jardí modernista
Dissabte, 21 d’abril
11 h, Museu Can Tinturé
Celebrarem el dia dels enamorats, el dia dels llibres, el 
dia de les roses i totes les flors al Museu Can Tinturé amb 
una activitat familiar en la qual els més petits s’ aproparan 
a la literatura i a les arts plàstiques a l’entorn del jardí 
modernista.
•	 Activitat	gratuïta	prèvia	inscripció

EL Modernisme i les flors
Dissabte, 21 d’abril
17.30, Museu Can Tinturé
Visita guiada a l’exposició 
temporal en la qual descobrirem 
l’especial relació dels artistes 
amb la natura, com la sentien, 
la captàven i la traslladaven als 
edificis modernistes. 
•	 Sessions	a	les	17.30	i	a	les	18.30
•	 Activitat	gratuïta	prèvia	inscripció

VISITA SENSORIAL EN FAMÍLIA
Benvinguda Primavera
Dissabte, 28 d’abril
11 h, Museu Can Tinturé
Posem tots els nostres sentits a treballar per descobrir com 
els artistes modernistes plasmaven les formes de la natura 
en les seves obres.
•	 Activitat	gratuïta	prèvia	inscripció


