NOTÍCIA

La nit més màgica a Esplugues
16 de maig – La Nit dels Museus
La nit del dissabte, 16 de maig, tornarà a ser la nit més màgica a Esplugues amb la coincidència de la Nit dels Museus i
la Nit Esotèrica.

Programació d’activitats
Museu Can Tinturé
• Portes obertes de 19 a 1 h.
Exposició permanent Can Tinturé, “Col·lecció de rajola de
mostra Salvador Miquel”
• Emporta’t la Lluna de 19 a 21 h. Taller familiar.
Els més petits faran i pintaran un penjoll de fang amb la
forma de la Lluna
• Els sons de la ceràmica de 22 a 24 h. Música
Un concert de jazz molt especial a les sales del museu,
on la percussió sortirà d’unes impressionants àmfores de
ceràmica, de la mà de l’’’Associació Fang Trio”
Museu de ceràmica “La Rajoleta”
• Portes obertes de 19 a 1 h.
Exposició permanent “La ceràmica i els forns del modernisme”
• Les ombres de la fàbrica de 22 a 24 h.
Activitat teatralitzada
Descobrirem alguns secrets de “La Rajoleta” a principis del
segle Xx, de la mà de dos personatges reals: Joan B. Alós,
director artístic i Magdalena Serra, treballadora.

C. de l’Església, 36
08950, Esplugues de Llobregat

Programació 2015
MAIG, JUNY I JULIOL

Tel. 93 470 02 18
museus@esplugues.cat
www.museus.esplugues.cat
Horaris
Can Tinturé:
De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h
La Rajoleta:
Visites guiades tots els diumenges a les 11h i a les13 h.
Reserves de grup:
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

La Nit Esotèrica
A partir de les 22 h, activitats a l’entorn de l’esoterisme i l’astronomia als Jardins de Can Tinturé i carrers propers: correfocs, concerts, numerologia, taller familiar etc.

LA PEÇA DE PORTADA
Model de rajola aplicada a la
casa Barbey de la Garriga,
obra de l’arquitecte Manel
Joaquim Raspall i Mayol.
Produït a la fàbrica Pujol i
Bausis.

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

ITINERARI

RECERCA

3 de maig, 7 de juny i 5 de juliol
11 h, Plaça Mireia
Una excursió per la muntanya de Sant Pere Màrtir, punt estratègic durant la Guerra Civil espanyola.
• Activitat gratuïta, prèvia inscripció.

Dimarts, 26 de maig
19 h, La Masoveria de Can Tinturé
Sessió de descoberta i coneixement per als assistents que portin
peces de ceràmica.
• A càrrec de l’Associació Catalana de Ceràmica.

La bateria de Sant Pere Màrtir

RECERCA

Taller d’Identificació
d’Imatges
Dimecres, 6 de maig i 8 de juliol
19.30 h, La Masoveria de Can Tinturé
Projecció d’imatges d’Esplugues que es conserven a l’Arxiu
Municipal. Veniu i ajudeu-nos a identificar-les.

FLORS ALS CARRERS

Identificació de ceràmica antiga

EXPOSICIÓ TEMPORAL

Ceràmica per a la salut
Del 31 de maig al 4 d’Octubre de 2015
Museu Can Tinturé
Amb l’ACC proposem una mirada al món de la
salut i de la higiene a través d’alguns objectes
ceràmics.
Paral·lelament, l’Arxiu Municipal presenta un
àmbit local: Les farmàcies d’Esplugues.

Rajoles de flors, flors de rajoles

Dissabte, 9 de maig
Tot el dia. Museu Can Tinturé
Les roses són protagonistes en aquesta edició de
Flors al carrer. Els MEL reproduirem algunes de les
rajoles que apareixen a l’arrambador 28 de “La
Rajoleta” en catifes de flors, a l’interior i Jardins del Museu.

FIRA

XXXV Trobada de Col·leccionistes de
Rajola Catalana i Ceràmica Antiga

Dissabte, 16 de maig
De 19 h a 1h, Museus d’Esplugues
Programació completa a l’apartat de Notícia.

Diumenge, 31 de maig
10 a 14 h, Jardins de Can Tinturé
L’Associació Catalana de Ceràmica organitza aquesta trobada, on
podreu localitzar i adquirir peces de ceràmica antiga.
Demostració de pintada de rajoles amb trepa, a càrrec del Taller
Sot.
Portes obertes i visites guiades gratuïtes als MEL.

PORTES OBERTES

DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS

JORNADES

La Nit dels Museus

Dia Internacional dels Museus

Diumenge, 17 de maig
11 i 13 h, “La Rajoleta” 12 h, Museu Can Tinturé
Visites guiades gratuïtes als Museus d’Esplugues.

RECERCA

“Que no s’adormin les veus ...”

Dimecres, 20 de maig
19 h. La Masoveria de Can Tinturé
Marina Rodríguez, alumna de l’Institut La Mallola presenta el
seu treball de recerca dirigit per Tina Merino sobre la repressió
franquista a Esplugues.

CONFERÈNCIA
“Els Milá a
Esplugues”

XERRADA I TAST DE VINS

“La vinya i el vi a les masies
d’Esplugues”

Dissabte, 13 de juny
12 h, La Masoveria de Can Tinturé
Xerrada a càrrec de Josep Florensa sobre el passat agrícola
i de la vinya a Esplugues.
A continuació es farà la presentació del llibre El llibre del vi
de Plini el Vell i per acabar, un tast de Vins de Garraf amb el
sommelier Enrique Ávila.

DIUMENGES EN FAMÍLIA

“El misteri de la rajola desapareguda”
Dissabte, 20 de juny
11.30 h, La Masoveria de Can Tinturé
El senyor Tinturé ha perdut una rajola molt valuosa, per ajudar
a trobar-la farem un gimcana al Museu.
• Nens i nenes de 7 a 12 anys .
• Inscripció prèvia
• 10 € per família
( fins a dos adults i 2 infants)

RECITAL POÈTIC

Homenatge a Ovidi Montllor

Dimarts, 14 de juliol
19 h, Els Jardins de Can Tinturé
En el 20è aniversari de la mort del cantautor Ovidi Montllor,
la CAL recupera part de la seva obra en un recital obert a
tothom.

PORTES OBERTES

Diada de Santa Magdalena
Dimecres, 22 de juliol
De 17 a 20 h, Museu Can Tinturé
Entrada gratuïta al Museu.

Dimecres, 10 de juny
19.30 h, La Masoveria de
Can Tinturé

Música

A càrrec de José María Milá
i Reyes Milá en la qual coneixerem la vinculació de la saga
Milá amb Esplugues.

Divendres de juliol,
22 h, Jardins de Can Tinturé
Gaudeix de música en viu en un entorn privilegiat.
Calendari i programació: www.esplugues.cat

Nits Jazz&Tinturé

