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EL LLEGAT NOLLA
Inclou l´àmbit local: 

Gres made in Esplugues

150 anys de la fàbrica de mosaics
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El gres ceràmic i la fàbrica Ceràmica Nolla són protagonistes 
d’aquesta nova exposició que pretén posar en relleu el paper 
dinamitzador i modernitzador d’aquesta coneguda factoria i 
reivindicar el valor artístic dels seus mosaics. 
La mostra també inclou l’àmbit local “Gres made in Esplugues” 
dedicat a  la fàbrica Hijo de Jaime Pujol i Bausis, i al disseny  
i producció de les seves populars “rajoletes” de gres ceràmic. 

Visites guiades
Visita guiada 
El Llegat Nolla
Tots els diumenges  
a les 12 h 
Visita guiada a l’exposició 
que inclou l’àmbit local 
dedicat a “La Rajoleta”.
Visita guiada a càrrec  
de Xavier Laumin,  
comissari de l’exposició.
Dimecres, 17 de maig a  
les 18:30 h

Instagram
Les rajoletes de Pujol  
i Bausis per Catalunya
Us convidem a localitzar 
paviments de gres ceràmic 
produïts a Pujol i Bausis, 
i compartir la imatge a 
Instagram amb el hashtag 
#gresPujoliBausis

Tallers familiars 
Disseny d’un mosaic
Dissabte, 20 de maig,  
de 19 a 21 h, Jardins  
de Can Tinturé.
Ens convertirem en dis- 
senyadors de la Fàbrica  
de Ceràmica Pujol i  
Bausis, i podrem crear  
el nostre propi mosaic.
Totes les edats
Descobreix el mosaic 
Nolla
Dissabte, 17 de juny,  
d’11 a 13 hores.
A través de diferents 
jocs amb peces de colors 
compondrem motius 
geomètrics imitant els  
catàlegs de la fàbrica Nolla 
i inventariarem les nostres 
pròpies obres. 
De 7 a 12 anys. 
Inscripció prèvia.

Taula rodona 
Gres made in Esplu-
gues. De la fàbrica Pujol 
i Bausis a la Rajoleta 
Dimecres, 5 d’octubre, 
19 h, La Masoveria de 
Can Tinturé.
Taula rodona a càrrec 
de Carme Comas, con-
servadora dels Museus 
d’Esplugues, Marta Sali-
né, doctora en història de 
l’art i membre del Grac-
mon de la UB i Roser 
Vilardell, directora dels 
Museus d’Esplugues.
Ens aproximarem a la 
producció de gres a  
la fàbrica Pujol i Bausis 
que va iniciar-se a cap a 
1919, i va suposar un salt 
qualitatiu i quantitatiu en 
l’evolució de la fàbrica 
d’Esplugues. 

Activitats complementàries

#gresPujoliBausis #NollaCanTinture #postureonolla

Museu Can Tinturé  
C. Església 36 
Esplugues de Llobregat
Telf. 93 470 02 18 
www.museus.esplugues.cat
museus@esplugues.cat
 

Horari
De dimarts a divendres  
de 17 a 20 h  
Dissabtes de 10 a 14 h  
i de 17 a 20 h  
Diumenges i festius  
de 10 a 14 h
Tancat tots els dilluns
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