Viu el teu
patrimoni
Vine a celebrar
el teu aniversari

Museus 		
i Arxiu

Al museu Can Tinturé
“En Fanguet fa trencadissa”
(conte)

Visites guiades
als museus

Conte teatralizat en el qual
s’explica com en Fanguet coneix
a l’arquitecte Antoni Gaudí, i
inventen el trencadís. L’activitat
es complementa amb un taller
opcional segons edat (de 3 a 6
anys).

Tots els diumenges

Visita combinada 		
al Museu Can Tinturé 		
i al Museu de Ceràmica
La Rajoleta

Horari: dimecres i dissabtes, 		
de 16.30 a 20 h.
Prèvia reserva

Vine a descobrir el patrimoni
ceràmic d’Esplugues i l’origen
de la ceràmica que va revestir
els grans edificis modernistes. El
Museu Can Tinturé ens explica
com un objecte quotidià, la
rajola, es converteix en peça de
museu, de la mà de la col·lecció
de Salvador Miquel. I el recorregut pel recinte de l’antiga fàbrica
Pujol i Bausis, avui Museu de
Ceràmica La Rajoleta, ens permet descubrir els forns que van
donar vida a les rajoles d’edificis
com l’Hospital de Sant Pau o el
parc Güell.

Duració: 90 minuts

Horari: 11 h / 12 h
Duració: 120 minuts
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Visita l’Arxiu
Municipal
d’Esplugues

Horari: 11 h. Plaça Mireia.
Tots els primers diumenges de
mes, excepte gener i agost.

Horari: De dilluns a divendres, 		
de 9 a 14 h., i dimecres i dijous,
de 17 a 19 h.

Informació i reserves
Museus d’Esplugues
C. Església, 36
Tel. 93 470 02 18
museucantinture@esplugues.cat

Inscripció prèvia en el Museu
Can Tinturé

Visites guiades prèvia concertació al 93 473 44 12

Arxiu Municipal d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 38
Tel. 93 473 44 12

Itinerari per la
bateria antiaèria
de Sant Pere
Màrtir
Recorregut per la muntanya
de Sant Pere Màrtir en què
descobrirem les restes d’una
bateria antiaèria de la Guerra
Civil Espanyola.
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