NOTÍCIA

L’Esplugues ceramista en el
47è Congrés de l’Acadèmia
Internacional de la Ceràmica
El passat 16 de setembre vàrem rebre més d’un centenar de congressistes procedents d’arreu del món, participants del 47è. Congrés de l’AIC. L’esmentada institució, fundada l’any 1953, amb seu a Ginebra, vol fomentar
la relació entre els professionals de tots els àmbits de la
ceràmica. Amb un ambiciós programa d’activitats, la temàtica del congrés, celebrat a Barcelona, fou la cerámica
en l’arquitectura i l’espai públic. La producció de la fàbrica
Pujol i Bausis (“La Rajoleta”) fou tractada en
algunes de les ponències presentades, motiu de la seva
es-tada a Esplugues. En el seu recinte es van fer
fornades experimentals -de reflex i de rakú-, a càrrec de
l’ACC i de l’Escola Municipal de Ceràmica. Els
congressistes van, també, poder gaudir de les visites a
Can Tinturé, l’Espai Baronda i el monestir Montsió.
Durant la seva estada es va comptar amb la col·laboració
de voluntaris de l’AMPEL, que van fer possible una
jornada ceramista sorprenent que va deixar un bon regust
a tots els participants. En el marc del Congrés, es va
inaugurar l’exposició “D’obra” al Mu-seu de Disseny
de Barcelona, que compta amb peces cedides pels
Museus d’Esplugues, i que tindrem l’oportu-nitat de
visitar. Destacar, també, l’organització del 2n. Con-grés
Mundial sobre Gaudí, celebrat a primers d’octubre a
Barcelona, on una part inèdita de la producció de “La
Rajoleta” fou, també, objecte d’estudi.

LA PEÇA DE PORTADA
Rajola que l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet va
aplicar en el trencadís de les xemeneies i en alguns
paraments ceràmics del Palau Güell (Barcelona).
L’Arxiu Municipal d’Esplugues
conserva el projecte original, on
consten diferents anotacions de
la seva producció en les fornades
fetes l’any 1881.

Programació 2016
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:
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

ITINERARI

SETMANA TURISME INDUSTRIAL

6 de novembre i 4 de desembre
11 h, plaça Mireia
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere Màrtir
es farà una breu introducció a la Guerra Civil espanyola remarcant el paper de les defenses antiaèries existents.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció

Diumenge, 6 i 13 de novembre
12h, Can Tinturé i “La Rajoleta”
Vine a descobrir com es feien les rajoles, des del segle XIV al segle
XX. Visitarem la col·lecció de rajoles preindustrials de Salvador
Miquel, al Museu Can Tinturé, i al recinte de l’antiga fàbrica de
ceràmica Pujol i Bausis, avui Museu de Ceràmica “La Rajoleta”.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció

La bateria de Sant Pere Màrtir

Com es feien les rajoles?

CLAUSURA

SORTIDA

Mirades al Modernisme

Dissabte, 19 de novembre
Girona i Quart
Excursió d’un dia per conèixer el modernisme gironí a través
de l’obra de Rafael Masó i dels seus col·laboradors terrissaires. Al matí visita a la Casa Masó i a la tarda, al Museu de la
Terrissa de Quart.
• Detalls a concretar

ITINERARI RUTA HISTÒRICA

18 Biennal de Ceràmica d’Esplugues
Del fang a la ceràmica

De la mà d’Esplugues
Diumenge, 27 de novembre
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

Diumenge, 6 de novembre
12 h, La Masoveria de Can Tinturé
L’Escola Municipal de Ceràmica planteja una trobada per experimentar el procés que transforma el fang en ceràmica.
En paral·lel es farà el recompte de les butlletes que decidiran
l’obra escollida com a Premi del Públic de l’edició d’ enguany.
• Activitat per a tots el públics

SORTIDA

D’obra. Ceràmica aplicada
a la arquitectura
Dimecres, 16 de novembre
10 h, Museu del Disseny, Barcelona
Visita a càrrec d’Isabel Fernández del Moral,
conservadora de la col·lecció de ceràmica
L’exposició mostra una acurada selecció de tres-centes peces
de ceràmica aplicades a l’arquitectura des de l’antiguitat fins avui
procedents de nombrosos museus europeus i de la seva pròpia
col·lecció.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció

ACTIVITAT FAMILIAR
SETMANA DE LA CIÈNCIA

Visites gratuïtes

Diumenge, 13 i 20 de novembre
11 i 13h, “La Rajoleta”
12h, Can Tinturé
Visites guiades gratuïtes al Museu Can Tinturé
i al Museu de Ceràmica “La Rajoleta”.

Trossets de tardor

Dissabte, 19 de novembre
De 11 a 13, “La Rajoleta”
El mosaic ceràmic va ser abastament utilitzat per molts arquitectes modernistes en les seus edificis i, en aquest taller, aplicarem
aquesta tècnica per reproduir les formes més populars de la tardor.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció

NADAL ALS MUSEUS

Col·lecció de rajoles de Pujol i Bausis
Rajola 2016

A partir del 11 de desembre estarà disponible la nova rajola
de la col·lecció Pujol i Bausis. La núm 5 de peces en relleu.

Arriba l’hivern:
Benvingut Sr. Snowman!

Dissabte, 17 de desembre
D’11 a 13h, La Masoveria
Taller de Nadal. Donarem la benvinguda a l’hivern i a les festes
de Nadal, amb un taller de fang en el qual farem un divertit
ninot de neu.

