Notícia

Els Museus de la mà d’Esplugues...

Abans d’acabar l’any, hi ha previst estrenar la senyalització de la
ruta històrica “De la mà d’Esplugues”. Una proposta d’itinerari que
ens permetrà, a través de 16 punts, endinsar-nos en llocs plens
d’encant i retrobar alguns aspectes de la història d’Esplugues: la
ceràmica, el modernisme, el gòtic, les masies, l’art o el verd que
vesteix els antics torrents que, temps enrere, havien esdevingut
paisatges característics de la població.
L’itinerari s’inicia al carrer de l’Església, on hi ha emplaçat Can
Tinturé i finalitza als seus jardins. Cada punt d’informació porta
incorporat un codi QR que possibilitarà l’ ampliació de continguts
i la visió d’imatges històriques o actuals, que han de servir per
valorar el seu significat patrimonial.
Redescobrim - Visites guiades

Can Tinturé i “La Rajoleta”
Tots els diumenges

11 i 13 h, Museu de Ceràmica “La Rajoleta”
12 h, Museu Can Tinturé
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”.
Itinerari

La bateria de Sant Pere Màrtir
Tots els primers diumenges de mes
(excepte gener i agost)

11h plaça Mireia

Recorregut per la història de la muntanya i el paper de les defenses antiaèries existents durant la Guerra Civil.
Activitat gratuïta prèvia inscripció a Can Tinturé

La peça destacada

Rajola de mostra del s. XIX. Barcelona
MEL. Col·lecció Salvador Miquel

Portada: Detall de la rajola dels vents

MUSEUS
I ARXIU
MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat
Can Tinturé i “La Rajoleta”
C. de l’Església, 36
08950, Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 02 18
a/e: museucantinture@esplugues.cat
web: www.esplugues.cat
Horari:
De dimarts a diumenges, de 10 a 14 h
Dimecres i dissabtes, de 16.30 a 20 h
Festius, de 10 a 14 h

AMEL. Arxiu Municipal
d’Esplugues de Llobregat
C. Àngel Guimerà, 38, 1r pis
08950, Esplugues de Llobregat
Tel. 93 473 44 12
a/e: ajuntament@esplugues.cat
web: www.esplugues.cat
Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dimecres i dijous, de 17 a 19 h

Esplugues de Llobregat
Programació
novembre i desembre 2013

Itinerari

Festa del Parc Natural de Collserola

Sant Pere Màrtir i la Telegrafia Òptica
Dissabte, 16 de novembre
11h a la Plaça Mireia

A través d’un petit recorregut per la muntanya de Sant Pere Màrtir
descobrirem la importància que va tenir la seva torre de telegrafia
òptica, construïda a mitjans segle XIX que comunicava la línia de Barcelona a Lleida. Duració aproximada 2,30 h
Inscripció: Gratuïta al Museu Can Tinturé.
Del dia 4 al 15 de novembre. Places limitades.

Setmana de la Ciència

Visites guiades gratuïtes a Can Tinturé i a
“La Rajoleta”
Diumenges 17 i 24 de novembre

Els MEL celebrem l’esdeveniment amb portes obertes a Can Tinturé i visites guiades a la seva col·lecció (12h) i al Museu de Ceràmica
“La Rajoleta” (11 i 13h).
Conferència

10 anys a Can Tinturé!

La ceràmica catalana datada

Nadal al Museu

Taller familiar: “Campanes de Nadal”
Dissabte, 14 de desembre
11 a 13h La Masoveria
Taller familiar de decoració
d’una campaneta de ceràmica amb motius que han
inspirat algunes de les rajoles exposades a Can Tinturé.

A càrrec de l’ Albert Telese, ceramòleg i expresident de
l’Associació Catalana de Ceràmica

Dimecres, 20 de novembre, 19 h

A través de la presentació de l’obra La ceràmica catalana datada com a punt
de referència , el coautor ens descobrirà una recopilació feta, entre el 1533
i el 1863, de 112 peces de pisa que tenen en comú la datació de la seva
manufactura.
En el recull realitzat de peces escampades arreu de Catalunya, n’hi ha una de
produïda a Esplugues, l’any 1863.

Activitats a l’entorn de l’homenatge a Joaquim Folch i Torres

Dimarts, 10 de desembre
Conferència

Programa de dinamització de la Xarxa de Parcs Metropolitans

Can Vidalet: història de grans nissagues
A càrrec de la Marta de Planell, directora de l’Arxiu Municipal d’Esplugues

Diumenge, 17 de novembre
11h Escola Oficial d’Idiomes. C/ Laureà Miró, 63

Es donarà a conèixer l’origen i la transformació de les propietats que conformen el que avui és el Parc de Can Vidalet. Es revelaran els noms i els
motius dels canvis de possessió; des de Francesc Clota fins
a la nissaga dels Vidal-Ribas. Es
descobrirà com s’han convertit
terres ermes en agrícoles i en
cases residencials enjardinades. Després, es farà un recorregut pel parc..

Ruta Cultural per Sitges
10h plaça de l’Ajuntament

L’AMPEL ens proposa participar en aquesta ruta, que inclou visites al
Museu Romàntic i a l’ermita del Vinyet amb dinar inclòs.

18h al Palau Maricel. Sitges
Col·loqui “Joaquim Folch i Torres, primer director
del Museu del Cau Ferrat” i , posteriorment, concert.

Inscripció prèvia a Can Tinturé (Del 2 al 5 de desembre).
Places limitades. Trasllat amb microbus.

Activitats a l’entorn de l’homenatge a Joaquim Folch i Torres

Dimecres, 11 de desembre
19h La Masoveria
Presentació de la publicació reeditada per l’AMPEL

“Ceràmica i rajola catalana valenciana”.

L’acte finalitzarà amb el visionat del documental sobre Joaquim Folch i Torres.

Mostra: “ El Pessebre del món”
Del 14 de desembre al 5 de gener de 2014
Can Tinturé

Enguany presentem un pessebre de tradició catalana, cedit per
Ignasi Carbonell, obra del reconegut Josep Civit i Giraut (1927),
anomenat “Pessebrista Universal” i Mestre Artesà.
Es tracta d’un diorama artístic que presenta l’escena del Naixament amb les tradicionals figures de fang i amb tots els detalls
de la seva ambientació.
Com l’any passat, també, hi haurà exposat a La Masoveria, el
pessebre d’Esplugues, realitzat l’any 1985, per l’Escola Municipal de Ceràmica.

Col·lecció de rajoles
Per Nadal, com ja va sent costum d’uns
anys ençà, reproduïm, alternativament,
una rajola o peça de relleu, produïda per
“La Rajoleta” durant el Modernisme. En
aquesta ocasió, és una rajola que té la flor
de la campaneta i que correspon a un arrambador, el projecte del qual es conserva
a l’Arxiu Municipal d’Esplugues. El dibuix a
tinta i aquarel·la és de Lluís Bru, amb les
anotacions dels colors respectius de l’any
1916.

