NOTÍCIA
Un centenar d’artistes de tot el món participen
en la 19a Biennal de Ceràmica Angelina Alós
d’Esplugues
El certament internacional de ceràmicava tancar el període
d’inscripcions amb 184 obres inscrites de 92 participants.
Després de l’èxit assolit en l’edició anterior, la present consolida la seva dimensió internacional, reafirmant l’augment de
participants estrangers, un 38% del total.
La presència catalana continua sent majoritària, i l’aposta
espluguina és una de les que més reforça la necessària
revalorització de la ceràmica, com a art de creació de primer
nivell al nostre país.
De tota manera, no és una qüestió únicament quantitativa sinó
qualitativa, ja que en les últimes edicions s’ha pogut constatar
un augment de qualitat de les obres i la professionalitat de les
propostes presentades.
En la segona fase, el jurat ha realitzat la selecció de peces, i el
proper 25 d’octubre, en un acte a la Masoveria de Can Tinturé,
tindrà lloc el lliurament de guardons.
Totes les obres guanyadores i seleccionades es podran veure
en l’exposició temporal 19 Biennal de Ceràmica al Museu Can
Tinturé del 25 d’octubre al 13 de gener.

HISTÒRIES DELS MUSEUS
Sabies què la ceramista Angelina Alós va tenir
el seu taller a l’edifici El Barco d’Esplugues?
Angelina Alós, mestra i ceramista, va tenir una llarga relació
amb al ciutat d’Esplugues. El seu pare Joan B. Alós, a principis
de segle, va ser el primer director artístic de la fàbrica Pujol
i Bausis.
Molts anys més tard, Angelina va instal·lar el seu taller a la
nostra vil·la, concretament a l’edifici El Barco a tocar de la
fàbrica de ceràmica Baronda, des d’on va desenvolupar gran
part de la seva tasca creativa. Avui el vestíbul de l’Edifici
Baronda acull la mostra, Angelina Alos, mestra de ceramistes,
amb les 31 peces cedides per la seva filla Blanca Morales a
la ciutat d’Esplugues.
En memòria d’Angelina Alós i en reconeixement de la seva
tasca com a impulsora del Premi de ceràmica ciutat
d’Esplugues, l’any 1998, el certamen prendrà el seu nom.
Aquest 2018, el concurs arriba a la seva 19a edició.

* Fotografia de portada: Angelina Alós al seu taller Imatge cedida
per Emili Sempere

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 20h
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14h
Museu de ceràmica “La Rajoleta”:
Visites guiades tots els diumenges a les 11h i a les13h
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 14h (cita prèvia)
Dimecres i dijous, de 17 a 19 h

Programació 2018

SETEMBRE I OCTUBRE
Museus i Arxiu d’Esplugues de Llobregat

SETEMBRE
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

SORTIDA / VISITA

Taller de restauració Chroma

Dimecres, 19 de setembre
18 h, pl. George Orwell, Barcelona
En la conservació del patrimoni arquitectònic modernista, el
paper dels restauradors és fonamental, i per aquest motiu
us convidem a descobrir la seva feina de la mà del taller
Chroma, un referent del sector i col·laboradors en l’exposició El Modernisme i les flors.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció al Museu Can Tinturé
• Places limitades
• Punt de trobada: Pl. George Orwell de Barcelona

FESTES DE SANT MATEU

Els Museus de Festa Major

Portes obertes als Museus d’Esplugues

21, 22 i 23 de setembre
Entrada gratuïta al Museu Can Tinturé i ampliació de l’horari
d’obertura. Durant tots els dies de Festa Major obrim de 10
a 14 h i de 17 a 20 h.

El Modernisme i les flors

Dissabte, 22 de setembre
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.
• Sessions a les 17:30 i 18:30
• Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Esplugues ceramista
Visites guiades als Museus d’Esplugues
Diumenge, 23 de setembre

A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixerem
l’evolució estètica de la rajola de mostra per enllaçar amb
la producció industrial de ceràmica arquitectònica de
l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.
• Museu de Ceràmica “La Rajoleta”: 11 i 13 h
• Museu Can Tinturé : 12 h
• Activitat gratuïta sense inscripció

ITINERARI

Les bateries antiaèries de
Sant Pere Màrtir

Diumenge, 7 d’octubre
11 h, pl. Mireia
Una 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

Les històries de Sant Pere Màrtir

DOCUMENTAL

Diumenge, 23 de setembre
11 h, plaça Mireia
Pujarem fins a les bateries
antiaèries de Sant Pere Màrtir
i descobrirem les històries que
ens amaga la muntanya.

Dimecres, 10 d’octubre
19 h, la Masoveria de Can Tinturé

Itinerari familiar

• Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

Qui va matar Walter Benjamim?
AMPEL ens proposar el documental de David Mauas
(2005) que busca les respostes a les dubtoses
circumstàncies de la mort de l’il·lustre refugiat a Portbou,
amb unes notes introductòries a càrrec de Mercè Vidal,
historiadora de l’art.

JORNADES

RUTA

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

De la mà d’Esplugues

Portes obertes i visites guiades

Diumenges, 30 de setembre i 28 d’octubre
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

OCTUBRE
CONFERÈNCIA

Els orígens del Raval

Dijous, 4 d’octubre
19,30 h, Casal de Cultura Robert Brillas
En el marc dels “50 anys sense el Raval”, conferència sobre
el naixement de l’emblemàtic barri d’Esplugues, a càrrec de
Marta de Planell, arxivera Municipal.
Organitza Grup d’Estudis d’Esplugues

12, 13 i 14 d’octubre

Entrada lliure i gratuïta al Museu Can Tinturé, i el
diumenge, visites guiades gratuïtes, a les 11 i 13 h a
“La Rajoleta” i a les 12 h a Can Tinturé.

LLIURAMENT DE PREMIS

19 Biennal de ceràmica
d’Esplugues Angelina Alós
Dijous, 25 d’octubre
19 h, la Masoveria de
Can Tinturé
Acte de lliurament de premis
de l’edició internacional de la
biennal d’enguany.
Inauguració de l’exposició de
les peces seleccionades al
Museu Can Tinturé.

