NOTÍCIA

Sortim de ruta amb el tram!
Esplugues es suma, un any més, a la iniciativa engegada
pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i TRAM
“Ruta amb el tram” que vol promocionar els principals
actius de les poblacions del Baix Llobregat per on passa
el tramvia, així com promoure un model de turisme més
sostenible.
Per tercer any consecutiu la ciutat presenta una oferta
de cultura i gastronomia, la millor combinació per passar
una jornada a Esplugues.

C. de l’Església, 36
08950, Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 02 18
museus@esplugues.cat
www.museus.esplugues.cat

Els Museus d’Esplugues ofereixen un 50% descompte en les visites guiades a Can Tinturé i La Rajoleta, i un
25 % de descompte en les activitats familiars. Aquesta
promoció ja es pot aprofitar en l’activitat Gaudí i Esplugues, descobreix el trencadís, del proper 19 de
novembre.

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.

Diferents restaurants de la ciutat també s’han afegit a la
proposta oferint preus i menús especials.

Tancat tots els dilluns, el mes d’agost
i els dies 1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.

Reserves de grups:
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h

Per informar-vos-en o afegir-vos a les promocions,
podeu consultar el web www.rutadeltram.cat

DIBUIX DE PORTADA
Reproducció d’un fragment d’un
dels fulls del catàleg de mosaics
de gres “Hijo de Jaime Pujol y
Bausis”
Fàbrica de Mosaicos de gres
(Cornellà)
Principis del segle XX
AMEL. Fons Pujol i Bausis

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

Programació 2017
NOVEMBRE I DESEMBRE

EXPOSICIÓ TEMPORAL

“POSTCREACIONS”

Noves obres de les artistes premiades en la
18 Biennal de ceràmica d’Esplugues Angelina Alós

ACTIVITAT I TALLER

“Gaudí i Esplugues”
Descobreix el trencadís

Un any després d’haver estat guardonades en la 18 Biennal
de ceràmica, Irina Razumovskaya, Sophie Aguilera, Ruth
Cepedano García i Juana Fernández presenten les seves
últimes creacions.
• Entrada lliure, de dilluns a divendres, de 10 a 13:30
i de 17 a 20:30 h

Diumenge, 19 de novembre
12 h, La Rajoleta
Visitarem la fàbrica de ceràmica de
Pujol i Bausis per descobrir quina
relació va tenir amb Gaudí, i farem un
taller de trencadís, una de les tècniques característiques del Modernisme.
• 10 € per família
•  Inscripció prèvia
•  Consulteu promocions a www.rutadeltram.cat

IITINERARI GUIAT

IITINERARI GUIAT

La bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir

Ruta De la Mà d’Esplugues

Diumenges 5 de novembre i 3 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 existents.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció

Diumenge, 26 de novembre
11 h, museu Can Tinturé (punt de trobada)
Itinerari guiat pel centre històric d’Esplugues per descobrir la
història del seu racons emblemàtics.
• 3 € per persona
• Inscripció prèvia

SETMANA TURISME INDUSTRIAL

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITATS

Fins l’1 de desembre
Sala ACC (Associació Ceramistes de Catalunya)
(c. Doctor Dou, 7, Barcelona)

“Com es feien les rajoles?”
Diumenges, 5 i 12 de novembre
12 h, Can Tinturé i La Rajoleta
Vine a descobrir com es feien les rajoles des de l’època
medieval fins a la industrialització. Visitarem la col·lecció de
rajoles preindustrials de Salvador Miquel, al museu Can
Tinturé, i el recinte de l’antiga fàbrica de ceràmica Pujol i
Bausis, avui museu La Rajoleta.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció

Fellings !

Visita sensorial al museu Can Tinturé

Dissabte, 2 de desembre
11 h, museu Can Tinturé
Els cinc sentits en funcionament per descobrir el museu
des d’una nova perspectiva.
• Places limitades.
• Inscripció prèvia

VISITES GUIADES

ACTE DE CLAUSURA

Visites al museu Can Tinturé i museu de
ceràmica “La Rajoleta”

Homenatge a la ceramista Angelina Alós

Tots els diumenges
11 h i 13 h, museu de ceràmica “La Rajoleta”
12 h, museu Can Tinturé
• A partir de 3 euros per persona
• Consulteu promocions www.rutadeltram.cat

Dimecres, 13 de desembre
19 h, Edifici Baronda
Al vestíbul de l’Edifici Baronada, on es troben exposades una
trentena de peces d’Angelina Alós, tindrà lloc l’acte de cloenda de la commemoració del centenari del seu naixement,
amb un concert càrrec de l’Escola Municipal de Música,
amb el violoncel com a protagonista, instrument que la mateixa ceramista va cultivar al llarg de la seva vida.

NADAL ALS MUSEUS D’ESPLUGUES

L’Advent a la Provença
De l’1 de desembre al 8 de gener
Museu Can Tinturé
Mostra “Santonniers provençals”, originals figures de ceràmica que representen la tradició rural de la comarca francesa i que acompanyen els pessebres nadalencs. Peces
cedides per la Fundació Setoain.
• Entrada lliure
Organitza AMPEL

La rajola 2017
A partir del 15 de desembre
estarà disponible la nova
rajola de la col·lecció Pujol
i Bausis. (núm.16)
Aquesta edició recupera un
model modernista produït
a la fàbrica d’Esplugues
que reprodueix un camp de
margarides.

Un àngel de la sort
Dissabte, 16 de desembre
D’11 a 13 h, La Masoveria
Donarem la benvinguda a l’hivern i escalfarem els motors
per a l’arribada del Nadal amb aquest taller familiar en el
qual farem un àngel amb fang de colors.
• Totes les edats

CAMPAMENT D’EN FANGUET
Seguim l’estel màgic!

Dies 2, 3 i 4 de gener
De 17 a 20.30 h, jardins de Can Tinturé
Farem un portaespelmes de fang en forma d’estel per il·luminar el camí dels Reis d’Orient cap a les llars de tots els
nens i nenes d’Esplugues.

En Fanguet i els Tres Reis
Divendres, 5 de gener
12 h, jardins de Can Tinturé
Com cada any, gaudirem del conte teatralitzat En Fanguet i
els tres Reis, una activitat que any rere any és esperada per
molts nens i nenes d’Esplugues. Coneixerem millor qui és
en Fanguet i la seva extraordinària aventura acompanyant
els Reis d’Orient en el seu viatge cap a Betlem.
Un cop acabada l’obra, els tres Reis del conte recolliran les
cartes dels nens i nenes que ho desitgin.

