Notícia

MUSEUS I ARXIU

Museus 2.0
Aquest any, els Museus d’Esplugues obrirem nous canals
de comunicació per arribar a un ventall de públic més ampli i millorar la nostra presència en el sector. Definirem
de nou la nostra imatge corporativa sota el paraigües de
MEL Museus d’Esplugues, i iniciarem la nostra presència
a les xarxes socials, Twitter i facebook. En paral·lel, s’està
treballant en una pàgina web que servirà com a portal informatiu, amb notícies, agenda, activitats familiars, oferta
pedagògica i tots els serveis que podeu trobar als museus.
Un cop en funcionament, us convidem a convertir el nostre
monòleg en un diàleg obert i actiu.

Redescobrim

Visites guiades. Can Tinturé i
“La Rajoleta”
Tots els diumenges de mes
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”.

Esplugues de Llobregat
Programació 2014

GENER / FEBRER
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. 93 371 33 50
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

Campament de Reis

V Gener Ceràmic

Conferència

Taller familiar

Curs Ceràmica d’identitat

“Els camins de Sant Jaume”

Dimecres, 15, 22 i 29 de gener de 2014
19 h La Masoveria

Dimecres, 12 de febrer de 2014
19 h La Masoveria

L’AMPEL organitza el V Curs d’Història de la Ceràmica dedicat
a la ceràmica d’identitat. Constarà de tres xerrades:

L’AMPEL ens proposa apropar-nos als diferents camins
de Sant Jaume, de la mà d’un dels seus sòcis Ricardo de
Campos.

Dies 2, 3 i 4 de gener de 2014
De 17 a 21 h jardins de Can Tinturé
Vine en família a fer un mòbil de fang màgic amb l’estel que va
guiar en Fanguet i els tres Reis.

Taller familiar

Fem el davantal d’en Fanguet !

Dies 3 i 4 de gener de 2014
D’11 a 14 h La Masoveria
Taller familiar d’elaboració d’un davantal amb la figura d’en
Fanguet amb la tècnica del patchwork. A càrrec de “La Gallina
Paperina”. Inscripció prèvia al telèfon 93 470 02 18
Places limitades. Preu del material: 8€

Dia 15:

“La ceràmica de Paterna”,
a càrrec de M. Antònia Casanovas.
Dia 22: “La ceràmica mitològica”,
a càrrec de Camil·la Gonzàlez
Dia 29: “La ceràmica heràldica”,
a càrrec de Joan Antoni Cerdà
Inscripció gratuïta. Material: 10 € (optatiu)
Informació i inscripcions: Museu Can Tinturé
Tel. 93 470 02 18

5

Sortida

Montblanc, vila ducal
Divendres, 28 de febrer de 2014

Curs d’història

è de la ceràmica

Conta teatralitzat

CERÀMICA D’IDENTITAT
Dimecres 15, 22 i 29 de gener de 2014
Horari: 19,30 h
Masoveria del Museu Can Tinturé

En Fanguet i els 3 Reis!

Carrer de l’Església, 36
Esplugues de Llobregat

Dia 15 La ceràmica de Paterna
Maria Antonia Casanovas

Dia 22 La ceràmica mitològica

Dissabte, 5 de gener de 2014
12 h jardins de Can Tinturé

Camil·la González

GENERCERÀMIC

Estels màgics!

Dia 29 La ceràmica heràldica

La peça destacada

Joan Antoni Cerdà

La inscripció és gratuïta però necessària per assistir al curs.
Material de la conferència optatiu 10.00 €

Informació i inscripcions:

Museu de Can Tinturé
T. 93 470 02 18

Aquest dia assistirem a la representació teatral del conte En
Fanguet i els 3 Reis. Un cop acabada la representació teatral, els tres Reis recolliran personalment les cartes de tots els
nens i nenes que ho desitgin.

Amics dels Museus i del Patrimoni
d’Esplugues de Llobregat

AMPEL
Patrocina:

L’AMPEL organitza una sortida de tot el dia per conèixer el
ric patrimoni de Montblanc, seguit d’una visita al Museu de
la Vida Rural, d’Espluga de Francolí.
Preu: a consultar
Lloc de trobada: XXh, plaça de Santa Magdalena.
Inscripcions: del 17 al 23 de febrer de 2014, al Museu Can
Tinturé

MUSEU

COL·LECCIÓ PRIVADA

SETOAIN
en conveni:

Manises. Anys 1468-1479.
Plat amb l’escut de“Fernando i Isabel la Católica”,
reis de Sicilia (Museu Victoria-Alberto de Londres)

Itinerari

La bateria de Sant Pere Màrtir
Diumenge, 3 de febrer 2014
11 h plaça Mireia
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere Màrtir es
farà una breu introducció a la Guerra Civil espanyola remarcant
el paper de les defenses antiaèries existents. Parlarem de la
seva funcionalitat i del paper que hi van tenir.
Activitat gratuïta prèvia inscripció.

Obra datada el 18 d’agost
de 1921, i signada a Esplugues pel gran ceramista
i artista Josep Guardiola.
Aquesta peça va ser adquirida pels Museus el 2012
com a exemple de ceràmica
d’autor reconegut cuita al
desaparegut forn de Cal Diví
d’Esplugues.

Detall amb la inscripció
sota la base del gerro.

