Patrimoni i Museus
Activitats. Juliol 2011
NITS D’ESTIU ALS JARDINS DE CAN TINTURÉ
Jazz en directe i sons de ceràmica
Divendres, 1, 8 i 15 de juliol
de 22 a 24 h. Museu Can Tinturé
Entorn dels concerts de música en viu que hi haurà als
jardins de Can Tinturé, el Museu obre les portes per gaudir
d’una visita de nit i descobrir la mostra “Els sons de la
ceràmica”

Visites guiades gratuïtes. Museu Can Tinturé i
Museu de Ceràmica “La Rajoleta”
Diumenges, 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol
a les 11, 12 i 13 h
La visita als dos espais permet realitzar una explicació
cronològica. Al Museu Can Tinturé (12 h), s’hi pot veure el
reflex d’una producció artesanal, i al Museu de Ceràmica
“La Rajoleta”, antiga fàbrica Pujol i Bausis, (11 i 13 h) es
mostra l’evolució cap a la producció de ceràmica aplicada.

Itinerari. La bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
Diumenge, 3 de juliol
Excepte gener i agost
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, en què remarcarem el paper de les defenses
antiaèries existents.
Activitat prèvia inscripció

Portes obertes. Dia de Santa Magdalena
Divendres, 22 de juliol
de 10 a 14
Vine a conèixer el primer museu monogràfic de rajola de mostra
de tot Espanya, format per la col·lecció de Salvador Miquel. Es
tracta d’un recorregut estètic per la ceràmica d’aplicació
arquitectònica des del segle XIV fins al XIX.
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Horari. Museu Can Tinturé:
de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h
dimecres i dissabte, de 16.30 a 20 h

LA RAJOLA DEL MES
Model de rajola aplicat per
l’arquitecte Domènech i Montaner
a l’interior de l’Hospital de Sant
Pau i la Santa Creu de Barcelona.

