NOTÍCIA
El Museu Can Tinturé, innovador
en la Nit dels Museus
La Nit dels Museus va ser l’escenari perfecte per
estrenar una nova línia de treball, inclosa en el programa
d’accessibilitat dels museus: les visites sensorials per
a públic adult. Més 60 persones van visitar el Museu
Can Tinturé de manera innovadora i experimental en
l’activitat El Museu Can Tinturé amb els cinc sentits.
La visita, que aplica els principis de la museologia
sensorial, tenia com a objectius que els visitants
s’aproximessin a la col·lecció de rajola de mostra
Salvador Miquel, de manera divertida, inclusiva i
generant una experiència significativa.
Les valoracions dels participants en aquest experiment
van ser molt positives. Reflexions com “per sempre em
miraré les rajoles d’una altra manera”, “ens hem quedat
molt sorpresos” o “una experiència molt especial que se
m’ ha fet curta” ens motiven a continuar treballant en
aquesta línia.

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

HISTÒRIES DELS MUSEUS
Sabies que els gegants d’Esplugues estan inspirats en una llegenda del Raval de Sant Mateu?
La llegenda es basa en una tràgica història d’amor entre
el cavaller Mateu, hereu de la noble família del castell
de Picalqués, i la pubilla del seu hostal, la Marta.
En l’exposició sobre el Raval descobrireu informació
sobre l’existència d’aquest hostal i més dades que us
podran interessar...

* Fotografia de portada: Gegants d’Esplugues als Jardins de
Can Tinturé. AMEL. Fons Ajuntament d’Esplugues. Fotògraf
desconegut. Reg. 17488_5

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

Programació 2018

JULIOL

Museus i Arxiu d’Esplugues de Llobregat

JULIOL
VIU CAN TINTURÉ MODERNISTA

amb les exposicions :

El Modernisme i les flors
De la natura a l’arquitectura
Fins al 23 de setembre
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.

CONCERTS

Jazz&Tinturé

Divendres de juliol
A partir de les 22 h als Jardins de Can Tinturé
El jazz tornarà a omplir els Jardins de Can Tinturé les nits
del 6, 13 i 27 juliol.
Podeu consultar la programació completa a
www.esplugues.cat
Les Nits de Jazz&Tinturé, el Museu Can Tinturé ofereix
horari especial d’obertura i portes obertes. El Museu estarà
obert des de les 21 h fins a finalitzar el concert.

• Entrada lliure

Modernisme subtil
La ceràmica de forma

Fins al 22 de juliol
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 en
col·laboració amb l’Associació Catalana de Ceràmica.
• Entrada lliure

ITINERARI

Les bateries antiaèries de Sant
Pere Màrtir
Diumenge, 1 de juliol
10 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, bandolers i republicans!
• Activitat gratuïta amb Inscripció prèvia

FESTES DE SANTA MAGDALENA

Portes obertes al Museus
d’Esplugues

20, 21 i 22 de juliol
Entrada gratuïta al Museu Can Tinturé en el seu horari.
Diumenge 22 visites guiades gratuïtes:
11 i 13 h “La Rajoleta”
12 h
Can Tinturé

La vinya en l’art i l’arquitectura modernista
Dissabte, 21 de juliol
12 h, La Masoveria de Can Tinturé
Xerrada a càrrec de Fàtima Lopez, historiadora i
comissària de l’exposició El Modernisme i les flors.
En acabar es farà un tast de vins comentat.
• Activitat inclosa en la programació de les Jornades El vi
i la vinya a Collserola

El Modernisme i les flors
EXPOSICIÓ

“50 anys sense el Raval”

Del 4 al 31 de juliol
Sala d’Exposicions Casal de Cultura Robert Brillas
L’Arxiu Municipal d’Esplugues amb col·laboració amb el Grup
d’Estudis d’Esplugues organitzen aquesta exposició que ens
descobrirà la història del Raval, un barri desaparegut que vol
perdurar viu en la memòria dels veïns i veïnes d’Esplugues.

Dissabte, 21 de juliol
17.30 i 18.30 h, 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 captaven i la traslladaven als edificis modernistes.
• Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

RUTA

• Horari de visita: de dilluns a dissabte de 18 a 21 h, i el
diumenge 22 (Santa Magdalena) d’11 a 14 i de 17 a 21 h

De la mà d’Esplugues
Diumenge, 29 de juliol
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

