
Programació 2015
NOVEMBRE I DESEMBRE

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

 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

 
 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

LA PEÇA DE PORTADA 
Model de rajola aplicada a la 
casa Coll i Regàs de Mataró, 
Casa Amatller de Barcelona 
i Casa Puig i Cadafalch 
d’Argentona, obres i projecte 
de l’arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch.

NOTÍCIA
Inaugurada l’exposició col·lectiva 
dels Premiats de la 17 Biennal de 
Ceràmica d’Esplugues
El dia 29 d’octubre s’ha inaugurat l’exposició Premiats 
de la 17 Biennal de Ceràmica d’Esplugues, a la 
sala ACC de Ciutat Vella. La mostra es podrà visitar de 
manera gratuïta fins al proper 7 de desembre.
Aquesta mostra és fruit de la col·laboració entre els 
Museus d’Esplugues i l’Associació Ceramistes de 
Catalunya en el certamen, i de l’aposta d’ambdues 
entitats per la ceràmica contemporània i els nous 
artistes. 
Com ja es va anunciar durant el lliurament de guardons 
de la 17 Biennal,  l’octubre de 2014, tots els premiats, 
inclòs el premi de votació popular, estaven convidats a 
participar a la mostra que ara s’ha obert.
Ana Cruz i Betânia Pires, Xavier Monsalvatje, 
Lourdes Riera i Alberto González Bustos han 
presentat noves peces que formen un conjunt 
heterogeni i de gran riquesa creativa. 
Durant l’acte va tenir lloc la presentació del catàleg de 
la 17 Biennal de Ceràmica d’Esplugues, que recull 
totes les obres premiades i seleccionades, i es va donar 
el tret de sortida a la propera edició que tindrà lloc 
durant el 2016 amb algunes novetats.

*Informació pràctica:
Del 29 d’octubre al 7 de desembre de 2015
Sala ACC. Associació Ceramistes de Catalunya 
(C. Doctor Dou, 7, Barcelona)
Entrada gratuïta
Horari. De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17 a 20 h



ITINERARI
La bateria de Sant Pere Màrtir
1 de novembre i 6 de desembre
11 h, plaça Mireia
A través d’una excursió per la 
muntanya de Sant Pere Màrtir 
farem una breu introducció a la 
Guerra Civil espanyola remarcant 
el paper de les defenses antiaèries.
• Activitat gratuïta prèvia
  inscripció. 

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Taller familiar de ciència
Fem un molí de vent
Dissabte, 21 de novembre 
11 h, La Masoveria de Can 
Tinturé
Un taller didàctic per entendre 
què són i com funcionen les 
energies renovables. Cada in-
fant construirà el seu molí aero-
generador a partir de materials 
reciclats.
• Activitat gratuïta
   amb inscripció prèvia. 
• Places limitades

Visites guiades
gratuïtes
Diumenge 22 de novembre. 
“La Rajoleta” (11 i 13 h) i Can Tinturé (12 h) 

CONFERÈNCIA
”Art popular. 
Una manifestació artística de gran amplitud”
11 de novembre
18:30 h, La Masoveria de Can Tinturé
El Dr. Jordi Setoain i Ricardo de Campos, membres de 
l’AMPEL, ens presenten la seva investigació sobre l’art 
popular, centrat en la ceràmica.

SORTIDA
La Masia de Can Ramoneda
Dissabte, 28 de novembre
10 h, Lloc de trobada: Museu Can Tinturé
L’AMPEL ens proposa una sortida per apropar-nos al patrimoni 
arquitectònic d’Esplugues, acompanyats de l’arquitecte 
Salvador Juan.
• Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé a partir
   del 13 de novembre 
• Places limitades

ACTIVITATS FAMILIARS
“Gaudí i Esplugues.
Descobreix el trencadís”
Diumenge, 29 de novembre
12 h, “La Rajoleta”
Descobrirem en família, què te-
nen en comú el Park Güell i “La 
Rajoleta”, i coneixerem la vincula-
ció que Gaudí va tenir amb Es-
plugues. Després del recorregut, 
es realitzarà un taller de trencadís. 
• Activitats prèvia inscripció.
• Consulteu preus per famílies

i promocions

SORTIDA A LA PEDRERA
“Modernisme. Art, tallers, indústries” 
Dimecres, 25 de novembre 
18 h, La Pedrera (Barcelona)
De la mà de Mireia 
Freixas, comissària de 
la mostra, visitarem la 
nova exposició tempo-
ral de La Pedrera dedi-
cada a les arts decora-
tives del Modernisme. 
Hi trobarem exposades 
algunes peces i docu-
ments que pertanyen 
a la col·lecció dels Mu-
seus d’Esplugues i a 
l’Arxiu Municipal.

• Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
• Places limitades

NADAL ALS MUSEUS
Taller de pastisseria creativa
Dolça Rajola
Dijous, 10 de desembre 
18:30 h, La Masoveria de Can Tinturé
Amb la col·laboració de El Rincón del Dulce 
aprendrem a decorar delicioses galetes imitant les rajoles més 
representatives de la Col·lecció Salvador Miquel del Museu 
Can Tinturé.
• Activitat gratuïta adreçada a adults
• Places limitades. Inscripció prèvia fins al 20 de novembre

Pessebres del món
Un pessebre de Portugal
De l’11 de desembre al 6 de gener
Museu Can Tinturé
Mostra d’un pessebre ceràmic procedent de Estremoz
(Portugal) que data del 1975, cedit per Fernando Elia.

Col·lecció Pujol i Bausis
Rajola 2015
A partir de l’11 de desembre
Museu Can Tinturé
A partir de l’11 de desembre estarà 
disponible la nova rajola de la col·lec-
ció Pujol i Bausis. El model escollit 
pertany a l’arrambador núm. 28, que 
fou dissenyat per Lluís Brú i produït a 
“La Rajoleta” a principis del segle XX.

Taller familiar
Un mitjó per a l’arbre 
de Nadal
Dissabte, 19 de desembre de 2015
D’11 a 13 h, La Masoveria de Can Tinturé
En família farem un mitjó de fang, el pintareu de colors i ja tin-
dreu el primer guarniment del vostre arbre de Nadal.
• Activitat gratuïta

I el gener...
Recordeu que els dies 2, 3 i 4 de gener s’instal·larà el 
Campament d’en Fanguet als Jardins de Can Tinturé.
Tres dies de màgia, jocs i tallers per esperar l’arribada dels 
Reis d’Orient
I el dimarts 5 de gener, l’obra de teatre En Fanguet i els 
tres Reis als Jardins de Can Tinturé a partir de les 12 h.


