NOTÍCIES
La Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós
reconeix el talent i la creativitat en els guardons de
la seva 19a edició
El dijous 25 d’octubre va tenir lloc a La Masoveria de Can
Tinturé, el lliurament de guardons de la 19a edició de la
Biennal de Ceràmica Angelina Alós.
L’acte, presidit per l’alcaldessa d’Esplugues, membres
del Jurat i patrocinadors del certamen, va combinar dosis
d’emotivitat i de reivindicació a favor de continuar treballant per donar a la ceràmica el lloc que li correspon en el
marc de l’art contemporani.
El premi Ciutat d’Esplugues, va recaure en l’artista barceloní establert al Regne Unit, Albert Montserrat Balcells
per l’obra GerroOilSpot01.
El premi Angelina Alós va ser l’obra Koujo, de la japonesa
resident a Barcelona Chisato Kuroki.
I el premi Pujol i Bausis s’ha atorgat a l’obra Comunidade
del portuguès Alberto Vieira.
Després del lliurament de premis es va inaugurar l’exposició del certamen al Museu Can Tinturé, amb les peces
guanyadores i les seleccionades. La mostra es podrà veure
fins al 13 de gener de 2019.
La Biennal de Ceràmica d’Esplugues ha comptat amb el
patrocini de FIATC Assegurances, Nestlé España, S.A. i Soler i Sauret, S.A.

HISTÒRIES DELS MUSEUS
Sabies què la peça guanyadora a la 19 Biennal és de
cìencies i de lletres ?
Albert Montserrat, ens ha explicat que li agrada treballar
amb formes simples, clares i clàssiques, amb referències
directes de cultures com l’egípcia, grega, romana o asiàtica. I,
al mateix temps investigar amb els esmalts: com reaccionen
els diferents elements químics entre si i amb la temperatura.
Una combinació d’història i ciència amb un resultat guanyador.
Fotografia de portada: GerroOilSpot01.Premi Ciutat d’Esplugues 2018

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

NOVEMBRE I DESEMBRE
Museus i Arxiu d’Esplugues de Llobregat

NOVEMBRE
EXPOSICIÓ TEMPORAL

19 Biennal de ceràmica
d’Esplugues Angelina Alós

Obres guanyadores i seleccionades
Fins al 13 de gener de 2019
Museu Can Tinturé
La nova exposició col·lectiva que
es pot visitar al museu és una
radiografia internacional sobre la
creació ceràmica els nostres dies.
Un conjunt heterogeni amb un
ampli ventall de tècniques, estils,
tendències i orígens que vol apropar la ceràmica contemporània a
tothom.
• Entrada lliure

CICLE DE CONFERÈNCIES

DESEMBRE

19.30 h, Centre Cultural L’Avenç

NADAL ALS MUSEUS D’ESPLUGUES

50 anys sense el Raval
Demografia del Raval
Dijous, 8 de novembre

Josep Florenza i Miquel Casellas,

L’autopista: desaparició del Raval
Dijous, 13 de desembre

Santi Campo i Rosa Abós. Presenta Lídia Verdier,

CONFERÈNCIA

Síria, abans de la destrucció
Dimecres, 14 de novembre
19 h, la Masoveria de Can Tinturé
A partir de la mirada del Dr. Setoain, i les seves fotografies
recuperarem part del llegat patrimonial de Síria. Les imatges de
Damasc, Homs, Palmira o Alep abans de la destrucció són el fil
per reflexionar sobre el conflicte bèl·lic, la destrucció del patrimoni i la irracionalitat de la guerra. Organitza AMPEL

ITINERARI

L’EXPERIÈNCIA DEL FANG

Les bateries antiaèries de
Sant Pere Màrtir

El festival dels petits ceramistes

Diumenge, 4 de novembre i 2 de desembre
11 h, pl. Mireia
Una ruta històrica, amb un sol cop d’ull podreu entendre per què
aquest cim volia ser controlat des de ben antic per francesos,
bandolers, i republicans!
• Activitat gratuïta amb Inscripció prèvia

SETMANA DEL TURISME INDUSTRIAL

Com es feien les rajoles?
Diumenges 4 i 11 de novembre
Museu Can Tinturé i “La Rajoleta”
La rajola, un objecte quotidià que amaga una llarga història.
En aquesta visita especial amb motiu de la Setmana del Turisme
Industrial, viurem el pas dels obradors de manufactura a les
fàbriques de producció industrial.
L’evolució de la rajola serà el fil conductor d’una sessió en la qual
visitarem els Museus Can Tinturé i ”La Rajoleta”.
• Activitat gratuïta prèvia inscripció
• Sessions a les 11 i 12 h

La rajola 2018
A partir del 15 de desembre estarà disponible la nova rajola de
la col·lecció Pujol i Bausis.
Aquesta edició recupera un model de volum produït a la fàbrica
Pujol i Bausis, que va ser protagonista en l’exposició
El Modernisme i les flors, que es va poder visitar a Can
Tinturé la passada primavera.

Can Tinturé amb els cinc sentits
Visita sensorial amb família
Dissabte, 15 de desembre
De 10 a 13 h, Museu Can Tinturé

Fangfest!

Dissabte, 17 de novembre
De 10 a 14 h Jardins de Can Tinturé
Nens i nenes de totes les edats, us
convidem a una jornada molt especial
als Museus d’Esplugues per descobrir
les possibilitats creatives de l’argila.
Amb la col·laboració de l’Escola
Municipal de Ceràmica, hem
preparat un matí d’activitats per
apropar l’art de la ceràmica als
més petits i posar en marxa la seva
creativitat.
• Nens i nenes de totes les edats
• Activitat gratuïta d’accés lliure

RUTA

De la mà d’Esplugues
Diumenges, 25 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
• A partir de 3 euros

Les rajoles de Can Tinturé són sorprenents, divertides i
juganeres! Us proposem una visita sensorial a l’exposició
permanent del Museu Can Tinturé: una nova manera de
conèixer el museu a través del joc i l’experimentació.
• Nens i nenes de 6 a 12 anys
• Activitat gratuïta prèvia inscripció
• Sessions a les 10, 11 i 12 h.

El Campament d’en Fanguet
Dies 2, 3 i 4 de gener
De 17 a 20.30 h, jardins de Can Tinturé
Jocs, tallers i ceràmica acompanyats del Fanguet, l’escudeller
reial, el nostre simpàtic amic per fer més divertida l’espera dels
Reis d’Orient.

En Fanguet i els Tres Reis
Dissabte, 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.

