
Programació 2018
MAIG I JUNY

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

NOTÍCIA
Arrenca la 19 Biennal de ceràmica d’Esplugues 
A partir del dimarts 1 de maig s’obre el període d’inscripcions 
per a la nova edició del certamen, i d’aquesta manera 
donem el tret de sortida a la 19 Biennal de ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós.
Aquesta edició té com a objectius consolidar la seva 
dimensió internacional, impulsar la presència de la 
ceràmica a la nostra ciutat, fomentar la creació i donar 
suport a nous artistes.
Informació i inscripcions: 
www.museus.esplugues.cat/biennal 

HISTÒRIES DELS MUSEUS

Sabies que la muntanya de Sant Pere Màrtir era un 
centre de telecomunicacions “wifi”?
Pujant al cim de la muntanya, on havia estat ubicada 
l’antiga ermita, es va construir una torre de telegrafia 
òptica, que formava part de la xarxa catalana. Aquesta 
torre facilitava la comunicació entre les poblacions de la 
costa i l’interior, i va ser de gran ajuda en la lluita contra 
els carlins.
Per transmetre un missatge calia instal·lar, al capdamunt 
de torres altes, un sistema de braços articulats 
maniobrats per un operador que juntament amb un 
codi de formes i moviments, permetia transmetre els 
missatges a major velocitat que a cavall, un sistema 
sense cables molt abans del wifi!

Per saber-ne més: 
Itinerari a les bateries de Sant Pere Màrtir

Diumenge 6 de maig a les 11 a la plaça Mireia. 
•  Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Històries de Sant Pere Màrtir
Diumenge, 3 de juny a les 11 h a la plaça Mireia. 
•  Itinerari per famílies
•  Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

* Fotografia de portada: Pujada a Sant Pere Màrtir. 



MAIG

JUNY

EXPOSICIÓ TEMPORAL
El Modernisme i les flors
De la natura a l’arquitectura
Fins al 23 de setembre
Museu Can Tinturé
Roses, lliris, margarides,... de ceràmica, forja, mosaic o pedra, 
protagonistes en la nova exposició temporal que podeu visitar 
al Museu Can Tinturé. El modernisme que mai us han explicat. 
• Entrada lliure

El modernisme als carrers
12 i 13 de maig
C. Mossèn Cinto Verdaguer i C. de l’Església
El veïns i veïnes omplen els carrers de colors i formes 
inspirades en el modernisme
Activitats al Museu Can Tinturé

•	 Portes	obertes
•	 11	h.	Taller	familiar	als	Jardins	de	Can	Tinturé
•	 17.30	i	18.30	h.	Visita	guiada	gratuïta	a	l’exposició 
 “El Modernisme i les flors” amb inscripció prèvia.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Taula rodona
Recollir, conservar, destruir...
Dimecres, 16 de maig
19 h, La Masoveria de Can Tinturé
Proposem un debat sobre les dificultats de conservació, 
restauració i valoració del patrimoni arquitectònic modernista, 
de la mà dels diferents professionals implicats.

Portes obertes
Divendres, 18 de maig
17 a 20 h, Museu Can Tinturé
• Entrada gratuïta

FORNADA DE REFLEX METÀL·LIC
VI Encenem el forn
26 i 27 de maig. 
Museu de ceràmica “La Rajoleta”
Amb l’Associació de Ceramistes de Catalunya i l’Escola 
Municipal de Ceràmica tornarem a celebrar una nova 
fornada experimental de reflex metàl·lic a la manera 
tradicional.
El	dissabte	26,	a	les	10	h	encesa	i	col·locació	de	peces,	i	
diumenge	27	a	les	11.30	h	desenfornada.

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Modernisme subtil
La ceràmica de forma
Del 27 de maig al 22 de juliol 
Museu Can Tinturé
Us convidem a descobrir petites grans obres mestres del 
modernisme, gerres, jardineres i altres atuells que destaquen per 
la seva bellesa i originalitat. Mostra produïda amb l’Associació 
Catalana de Ceràmica. CONFERÈNCIA

Primers auxilis per als nostres 
documents
Dimecres, 13 de juny 
19 h La Masoveria
Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, xerrada a càrrec 
de la restauradora Aina Vila i l’arxivera de l’AMEL Marta de 
Planell.

ITINERARI FAMILIAR
Les històries de Sant Pere Màrtir 
Diumenge, 3 de juny 
11 h, plaça Mireia
Pujarem fins a les bateries antiaèries de Sant Pere Màrtir 
descobrint les històries que ens amaga la muntanya.
• Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

RUTA
De la mà d’Esplugues
Diumenge, 27 de maig i 24 de juny
11 h, Museu Can Tinturé
L’últim diumenge de mes veniu a descobrir tots els secrets 
que amaga el centre històric d’Esplugues.
• Inscripció prèvia/Preu a partir de 3 euros

JORNADA
Fira de ceràmica antiga 
i modernista
Diumenge, 27 de maig 
Jardins de Can Tinturé, de 10 a 15 h
Un jornada per gaudir, descobrir i viure la ceràmica a Esplugues:
•		Fira	organitzada	per	l’Associació Catalana 

 de ceràmica
•	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
•	Sorteig	de	peces
•	Vermut	amb	la	foodtruck	La Vermutera
•	Visites	guiades	i	itineraris	gratuïts

La nit dels Museus
Dissabte, 19 de maig 
Museu de ceràmica “La Rajoleta”:

Portes obertes de 19 a 1 h
Les ombres de la fàbrica.
Activitat	teatralitzada	de	22	a	24	h
Una trobada inesperada a la fàbrica La Rajoleta entre 
Eusebi Güell i una florista de La Rambla.

Museu Can Tinturé:
Portes obertes de 19 a 1 h
Flors, flors i més flors. Taller familiar de 19 a 21 h 
Els	més	petits	crearan	la	seva	pròpia	rajola	de	flors	al	Jardí	
de Can Tinturé.
Amb els cinc sentits. Visita	sensorial	de	20.30	a	24	h.	
Posarem a treballar els nostres sentis per redescobrir la 
col·lecció de rajola de mostra al Museu Can Tinturé.

• Places limitades. 
• Sessions a les 20.30, 21.30, 22.30 i 23.30 h

RECERCA 
Identificació de ceràmica antiga
Dimarts, 29 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.


