
Programació 2016
MAIG,JUNY I JULIOL

LA PEÇA DE PORTADA 
Model de rajola aplicada entre d’altres 
al c. Garcilaso, 68 de Sabadell.
Model núm. 15 del catàleg de la fàbrica 
“Hijo de Jaime Pujol y Bausis”.

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

Tel. 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 h i a les 13 h.

Reserves de grups:
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.

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

NOTÍCIA 
La nit més màgica a Esplugues
21 de maig 
La nit dels museus i la nit esotèrica conflueixen el dia 21 de 
maig, per omplir d’activitats i actuacions els carrers del centre 
de la ciutat.

Nit dels Museus
Museu Can Tinturé:
•	Portes obertes de 19 a 1.00 h 
 Exposició permanent “Can Tinturé, col·lecció de rajola de 

mostra Salvador Miquel”.
•	Taller de Mandales de 19 a 21 h. Taller familiar. 
 Pintarem de mil colors les composicions creades per Gaudí, 

Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch convertides en 
mandales.

•	Taller de Rakú, de 20.30 a 23.30 h 
 Els jardins de Can Tinturé es convertiran en un espai de cre-

ació amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Ceràmica 
d’Esplugues. Els visitants podran experimentar amb el fang 
i descobrir la mil·lenària tècnica japonesa.

•	Misticísssimus, la música que acompanya la ceràmi-
ca, de 22 a 24 h. Música.

 Peces d’aires místics que van des de la tradició fins a la 
modernitat ens acompanyaran en el nostre passeig per les 
sales del Museu Can Tinturé. Guitarra, viola, teclat i veu a 
càrrec de Burruezo & Bohèmia Camerata.

Museu de ceràmica “La Rajoleta”:
•	Portes obertes de 19 a 1.00 h
 Exposició permanent “La ceràmica i els forns del Modernisme”.
• Les ombres de la fàbrica, de 22 a 24 h. Teatre
 Francesc Quer i els “alegres” anys 20. El món va canviar amb 

l’arribada dels anys 20, i també la Fàbrica Pujol i Bausis.

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.



RAJOLES DE FLORS, FLORS DE RAJOLES

Flors al carrer
28 i 29 de maig
Museu Can Tinturé
Un any més els Museus d’Esplugues ens 
afegim a la iniciativa veïnal Flors al carrer. A 
l’interior del Museu trobareu una catifa floral 
inspirada en el model núm. 15 del catàleg de 
“La Rajoleta”.

•  Entrada gratuïta

JORNADES

La nit dels Museus
Dissabte, 21 de maig
De 19 h a 1h, Museus d’Esplugues
Programació completa a l’apartat de notícia.

RECERCA 
Identificació de ceràmica antiga
Dimarts, 31 de maig
18.30 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 Ce-
ràmica.

CONFERÈNCIA 
IX Dia Internacional dels Arxius
Dimecres, 8 de juny
19.30 h, La Masoveria de Can Tinturé
L’Arxiu Municipal d’Esplugues presenta un material escolar 
sobre la biografia de Francisco Franco donat per l’Escola Isi-
dre Martí. Es tracta d’un conjunt de 264 diapositives editades 
pel Ministerio de Educación y Ciencia.

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

LLIURAMENT DE PREMIS 
18 Biennal de ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós
Dijous, 14 de juliol 
19 h, La Masoveria de Can Tinturé
Acte de lliurament de premis de l’edició internacional  de la 
biennal d’enguany. Inauguració de l’exposició de les peces 
seleccionades al Museu Can Tinturé.

DIADA DE SANTA MAGDALENA
Dijous, 22 de juliol 

Portes obertes
De 17 a 20 h, Museu Can Tinturé
Entrada gratuïta al Museu.

Inauguració: Pluja d’art
19.30 h, La Masoveria de Can Tinturé
Instal·lació artística dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Ceràmica.

ACTIVITATS FAMILIARS
“Gaudí i Esplugues.
Descobreix el trencadís”
Diumenge, 19 de juny
12 h, “La Rajoleta”
Descobrirem, què tenen en comú el Park Güell i “La Rajoleta”, 
i la vinculació que Gaudí va tenir amb Esplugues. Per acabar 
farem un taller de trencadís. 
•  Activitat prèvia inscripció.
•  Preu 10 euros per família

JORNADES DE LA VINYA I EL VÍ A COLLSEROLA
“El clima i el vi”
Dissabte, 11 de juny 
12 h, La Masoveria de Can Tinturé
Xerrada a càrrec de Marc Arazo, fun-
dador de la xarxa meteorològica mundial 
Weathercloud.
A continuació es farà un tast de vins eco-
lògics amb el sommelier Enrique Ávila.

ITINERARI
La bateria de Sant Pere Màrtir
1 de maig, 5 de juny i 3 de juliol
11 h, plaça Mireia
Una excursió per la muntanya de Sant Pere Màrtir, punt estratè-
gic durant la Guerra Civil espanyola.

•  Activitat gratuïta prèvia inscripció.

ITINERARI RUTA HISTÒRICA

La mà d’Esplugues
29 de maig, 26 de juny i 31 de juliol
11 h, Museu Can Tinturé
Sabíeu que a Esplugues hi ha un claustre 
gòtic? Heu vist mai la façana dissenyada per 
Antoni M. Gallissà? Us heu preguntat mai què 
signifiquen les formes del paviment que de-
coren el c. Montserrat?
L’últim diumenge de mes veniu a descobrir tots els secrets que 
amaga el centre històric d’Esplugues.

•  3 euros per persona

FIRA

XXXVI Trobada de Col·leccionistes de 
Rajola Catalana i Ceràmica antiga
Diumenge, 29 de maig 
10 a 14 h, Jardins de Can Tinturé
L’Associació Catalana de Ceràmica organitza aquesta troba-
da, on podreu localitzar i adquirir peces de ceràmica antiga.
Activitats:	 •	Demostració	de	pintada	de	rajoles	amb	trepa	a 

 càrrec del Taller Sot.
	 •	Demostració	de	Rakú	a	“La	Rajoleta”	a	càrrec	de 

 l’Escola Municipal de Ceràmica
	 •	Portes	obertes	Can	Tinturé	i	visites	guiades	gratuïtes	 

 als MEL.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Dimecres, 18 de maig

Portes obertes 
De 17 a 20 h
Visita lliure gratuïta al Museu Can Tinturé.

Conferència 
Les flors al Modernisme: de la natura a 
la representació artística  
19 h, La Masoveria de Can Tinturé
Fàtima López Pérez, doctora en Història de l’Art i membre del 
Grup de Recerca GRACMON, ens parlarà de la importància de 
les flors i la natura en les arts decoratives del Modernisme, i de 
la simbologia de les flors i plantes més populars.


