Amb motiu del 80è aniversari de l’acabament
de la Guerra Civil, l’Arxiu Municipal d’Esplugues i
els Museus d’Esplugues presenten 1939 Esplugues,
un programa d’exposicions i activitats, que té com
a objectius recuperar la memòria d’aquells dies
i difondre els valors de la cultura de la pau i la
tolerància com únic camí cap el futur.
www.museus.esplugues.cat
#1939Esplugues
Organizadors:
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Exposicions temporals a Can Tinturé
L’entrada dels nacionals amb ulls de Kautela
Abans de l’entrada a Barcelona, les tropes nacionals van creuar la nostra ciutat;
el seu pas va quedar enregistrat per la càmera del fotoperiodista aragonès
Francisco Martínez Gascón “Kautela”. Ara, per primera vegada, es podrà veure
aquest recull de fotografies a les sales de Can Tinturé.
Can Tinturé. La memòria que queda
Exposició de petit format inclosa en el projecte 1939 L’abans i el després organitzat per la Diputació de Barcelona. La mostra recupera la memòria de Can Tinturé,
actualment museu, durant la Guerra Civil, tant l’edifici com la col·lecció que acull
incorporant detalls d’Esplugues en el període 1936-1939.

Activitats
Presentació 1939 Esplugues i inauguració de les exposicions temporals
Dijous, 26 de setembre a les 19 h, al Museu Can Tinturé.
1939, Esplugues: visites guiades
Dimarts 15 d’octubre a les 18.30 h, visita exclusiva, i tots els diumenges a les 12
h inclosa a la vista guiada al Museu Can Tinturé .
Lluita i resistència. Els últims dies del conflicte a Sant Pere Màrtir
Diumenges 29 de setembre i 6 d’octubre, a les 11 h, a la pl. Mireia
Itinerari teatralitzat a la muntanya de Sant Pere Màrtir que recrea la sortida dels
últims republicans del cim de Collserola. (Activitat amb inscripció prèvia)
1939, Esplugues. Cicle de conferències a La Masoveria de Can Tinturé:
• L’entrada dels nacionals al Baix Llobregat
Dimecres, 2 d’octubre a les 19 h, a càrrec de l‘historiador Jordi Amigó.
• 1939, any zero
Dimecres, 13 de novembre a les 19 h, a càrrec de Carles Santacana, professor de l’UB.
• Esplugues 1936-1939. Fent memòria
Dimecres, 4 de desembre a les 19 h, a càrrec de Roser Vilardell, directora
dels Museus d’Esplugues de Llobregat.
Sortida a les Terres de l’Ebre
Dissabte, 19 d’octubre, AMPEL proposa una visita als escenaris de la batalla
de l’Ebre i als forns d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre. (Activitat amb
inscripció prèvia)
Esplugues 1936-1939
Diumenge, 26 de gener de 2020, a les 11 h al Museu Can Tinturé
Ruta semiteatralitzada per alguns indrets de la ciutat per conèixer episodis
destacats de la Guerra Civil i la postguerra, acompanyats per L’Edoll, grup
de teatre de l’Avenç. (Activitat amb inscripció prèvia)

Informació i reserves
Museu Can Tinturé C. de l’Església, 36, 08950, Esplugues de Llobregat
93 470 02 18 o museus@esplugues.cat. Horaris de visita: de dimarts a dissabtes,
de 17 a 20 h, dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h. Tancat: tots els dilluns,
el mes d’agost i els dies 1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.
Col·laboradors:
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