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AGENDA
FEBRER-ABRIL

febrer
DIJOUS 4
DIUMENGE
14
DIUMENGE 14

PRESENTACIÓ PUBLICACIÓ

Història de Mauthausen.
Sala d'actes. Museu de Badalona
19 h. Inscripció prèvia. Virtual i presencial.

VISITA GUIADA

Espai Termes-Decumanus i Casa dels Dofins
10:30 i 12 h. Activitat inclosa en el preu de
l'entrada. Museu de Badalona. Cal fer inscripció
prèvia. Aforament limitat.

febrer

DIJOUS 18

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

Badalona sobre rodes
Badalona va viure un gran creixement
demogràfic entre el final del segle XIX i els anys
1980. La ciutat es va transformar
profundament, i l’evolució dels mitjans de
transport en són un clar testimoni. Ho podreu
veure en aquesta exposició i en la publicació del
mateix títol, dedicades al transport terrestre, el
que va sobre rodes.
Una mostra que, a més, presenta una gran
novetat, ja que el 25 de març, coincidint amb la
presentació del llibre (que publica l’editorial
Efadós), es canviaran bona part de les
fotografies per altres de la mateixa temàtica.
Serà, doncs, una exposició viva i dinàmica que
caldrà visitar més d’una vegada.
19 h. Museu.Aforament limitat.
Entrada lliure amb inscripció prèvia al Museu.
Activitat presencial i online

febrer

DIUMENGE 28

TALLER PER A ADULTS

Els déus amagats del calendari
El calendari que utilitzem actualment, és un
dels millors llegats que ens ha deixat el món
romà, i té molt a veure amb el que va manar
elaborar Juli Cèsar el 46 aC: el conegut
calendari julià. Un calendari molt semblant al
nostre però amb algunes singularitats que
segur que us sorprendran!
Museu. 10:30 i 12 h. Preu: 3 €
Inscripció i adquisició de tiquets: 933 841 750
Places limitades.

Activitat posposada

DIUMENGE 28

VISITA GUIADA

febrer

Badalona sobre rodes
Museu. 10:30.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Places limitades.

Activitat posposada

març
DIUMENGE 7

VISITA GUIADA

Les dones de Baetulo
Us convidem a descobrir qui eren i com van
viure les dones de l’antiga ciutat romana de
Baetulo, a través dels testimonis –directes o
indirectes- que se n’han conservat.
A càrrec d’Esther Gurri
Museu. 10:30 i 12 h. Entrada lliure amb
inscripció prèvia al Museu. Aforament limitat.

març

DIJOUS 11

TAULA RODONA

El vestit de la Mare de Déu dels Dolors de
Badalona
Amb la presència d’Àngel Acedo, graduat en
Humanitats; de Rosa M. Martín, exdirectora del
Museu Tèxtil de Barcelona i de Carme Bassols,
modista. Modera: Joan Rosàs, historiador.
Museu. 20 h.
Entrada lliure amb inscripció prèvia al Museu.
Aforament limitat.

DISSABTE 13

EXPOSICIÓ

L'esbart Sant Jordi
Amb motiu del centenari de l’Orfeó Badaloní i el
70è aniversari de l’Esbart Sant Jordi, que hi està
vinculat, es presentarà aquesta exposició a la
primera planta del Museu, on es farà una taula
rodona sobre el present i el futur de les danses
tradicionals.
Museu. 18 h
Entrada lliure amb inscripció prèvia a l'Orfeó.
Aforament limitat.

DIUMENGE 14

VISITA GUIADA

Espai Termes-Decumanus i Casa dels Dofins
10:30 i 12 h. Activitat inclosa en el preu de
l'entrada. Museu de Badalona. Cal fer inscripció
prèvia. Aforament limitat.

març

DIUMENGE 14

TALLER PER A ADULTS

Restauració de fotos per a principiants
Aquest taller us permetrà descobrir, de
manera senzilla, algunes eines per retornar
la llum, la textura i l'esplendor de les fotos
antigues que guardeu a casa.
Caldrà portar l'ordinador portàtil.
Museu. 11 h.
Inscripció i compra d’entrades: 933 841 750
Preu: 6 €. Places limitades.

març

DIUMENGE 21

VISITA GUIADA

El poblat ibèric del Turó d'en Boscà
El territori de Badalona va estar poblat pels ibers
molt abans de l’arribada dels romans.
L’espai privilegiat on s’ubica aquest poblat del
segle IV aC. ens permetrà, a més de gaudir d’unes
fantàstiques vistes panoràmiques,
introduir-nos en diversos aspectes de la cultura
ibera: les necessitats defensives, el sistema
constructiu, l’economiaels costums, els rituals,
etc.
Lloc de trobada: davant de la tanca del camí
forestal que porta al jaciment. 10:30 h i 12 h.
Inscripció i compra d’entrades: 933 841 750
Preu: 6 €. Places limitades.

març

DIUMENGE 21

VISITA GUIADA

Badalona sobre rodes
Museu. 10:30 h.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
al Museu: 933 841 750.
Places limitades.

març

DIJOUS 25

PRESENTACIÓ PUBLICACIÓ

Badalona sobre rodes
Presentació del llibre, publicat per l'editorial
Efadós, que acompanya l'exposició del mateix
nom que es pot veure al Museu fins al 25 d'abril.
A càrrec de les autores: Margarida Abras i M.
Dolors Nieto.
Museu. 19 h. Entrada lliure amb inscripció prèvia
al Museu. Aforament limitat.

DIUMENGE 28

TALLER PER A ADULTS

Bellesa, higiene i salut en època romana
Museu. 10:30 i 12 h. Preu: 3 €
Inscripció i adquisició de tiquets: 933 841 750
Places limitades.

març-abril

SETMANA
SANTA

CONCURS FOTOGRÀFIC EN FAMÍLIA

RODANT PER BADALONA
Coincidint amb les vacances escolar de
Setmana Santa, des del Museu us convidem a
participar d'un nou repte que us portarà,
aquesta vegada, a recórrer la nostra ciutat tot
descobrint com han evolucionat els mitjans
de transport, però també com han canviat els
carrers de Badalona.
Estigueu atents a les nostres xarxes!

abril
DIUMENGE 11

TALLER PER A ADULTS
Conservació de fotos en l'àmbit domèstic
Introducció a la identificació i als sistemes de
classificació que us ajudaran a conservar
correctament les fotografies que guardeu a casa.
Museu de Badalona. 11 h. Cal fer inscripció
prèvia. Preu: 6 €. Places limitades.

DIUMENGE 11

VISITA GUIADA

Espai Termes-Decumanus i Casa dels Dofins
10:30 i 12 h. Activitat inclosa en el preu de
l'entrada. Museu de Badalona. Cal fer inscripció
prèvia. Aforament limitat.

abril

DIUMENGE 18

DIUMENGE 18

VISITA GUIADA

Badalona sobre rodes
Museu. 10:30.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Places limitades.

VISITA GUIADA
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Descobrirem aquesta magnífica obra del gòtic
català en què destaca el claustre del segle XV,
amb els capitells i les claus de volta ricament
esculpides amb retrats de personatges il·lustres
que van contribuir a la prosperitat del monestir.
També es visiten el celler, el refetor i les restes
de l’església.
Porta del monestir. 10:30 i 12 h. Inscripció i
compra d'entrades: 933 841 750. Preu: 6 €
Places limitades.

abril

DIJOUS 22

INAUGURACIÓ

La Casa de l'Heura
La ciutat romana de Baetulo no deixa de créixer.
Aquest mes d’abril inaugurarem,
un cop finalitzats els treballs de museïtzació, la
Casa de l’Heura, una domus
del segle I aC que se sumarà a l’oferta d’espais
visitables d’època romana que
ofereix el Museu.
La casa guarda moltes similituds amb la veïna
domus dels Dofins, amb una àrea de
treball amb dipòsits destinats al vi i amb diverses
habitacions distribuïdes a l’entorn d’un atri.
També inclou algunes singularitats com l’oecus
(menjador d’estiu) de grans proporcions amb
paviments originals d’opus
signinum tessel·lat o un tram del carrer (cardo
maximus) que separava les dues cases.
Amb l’obertura d’aquest nou espai de més de 550
m2, Badalona comptarà amb prop de 5.000 m2
de ciutat romana museïtzada.
Les reserves de plaça per participar en aquest
acte es podran fer a partir de l’1 d’abril al Museu:
933 841 750.

Casa de l'Heura. 19 h.
Places limitades.

abril

abril

DISSABTE 24
DIUMENGE 25

XVI MAGNA CELEBRATIO

FESTIVAL ROMÀ DE BADALONA
Torna el festival romà de Badalona després del
parèntesi obligat de l’any passat. Com és
habitual, la Magna Celebratio, que tindrà com a
protagonista l’arquitecte i enginyer Marc Vitruvi
(segle I dC), concentrarà totes les activitats
durant el darrer cap de setmana d’abril.
Acosteu-vos al Museu i deixeu-vos transportar a
la Baetulo romana amb les demostracions i
recreacions de reconstrucció històrica, els tallers
per a grans i petits, conferències i espectacles
que us aproximaran a la vida quotidiana dels
nostres avantpassats romans.
L’activitat es durà a terme amb la col·laboració de
diferents professionals, i, sobretot, del Grup de
Reconstrucció Històrica de Badalona, vinculat al
Museu. No deixeu de consultar el nostre web i les
nostres xarxes socials per tenir tota la informació
sobre la programació del festival d'enguany!

abril

abril

abril

abril

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BADALONA
L'Arxiu històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN) conserva documentació de
l'Ajuntament fins al 1945, així com altra documentació procedent de
donacions d'empreses, entitats i particulars de la ciutat.
Per a consultes a l'AHBDN podeu adreçar-vos a Montserrat Carreras,
mcarreras@museudebadalona.cat

ARXIU D'IMATGES DEL MUSEU DE BADALONA
L'Arxiu d'Imatges del Museu conserva els fons de fotògrafs, d'entitats,
empreses i associacions de Badalona i de temàtica badalonina, formats per
negatius de vidre, fotografies en positiu, negatius de plàstic i també formats
digitals.
Per a consultes a l'Arxiu d'Imatges podeu adreçar-vos a M. Dolors Nieto,
dnieto@museudebadalona.cat

HORARI:
Horari de consulta de l'Arxiu Històric i de l'Arxiu d'Imatges:
Atesa l'actual situació d'alerta sanitària motivada per la COVID-19, només
s'atén telemàticament i amb cita prèvia (933 841 750)

DONACIONS ARXIU HISTÒRIC CIUTAT DE BADALONA

D'octubre a desembre de 2020

Ramon Sánchez Mans, documentació de la Federació de Bombers de
Catalunya; Robert Lee Aklin, documentació de l'empresa Cotonificio de
Badalona, coneguda com La Borra; M. del Mar Mascareñes, documentació de
la família Trias Pujol conservada al Mas Nadal de Canyet.

DONACIONS DE PECES I FOTOGRAFIES AL MUSEU

D'octubre a desembre de 2020

Evaristo Arnús de Urruela, bust d'Evarist Arnús de Pau Rodó, títol de l’Orde de
Carlos III a favor d’Evarist Arnús, pintura a l’oli de Ca l'Arnús; Joaquim Català
Garriga, fotografies originals de Josep Català Aguilà i de Joaquim Català
Garriga; Joan de Escalada Sancho, ampliadora per a fotografies Carranza;
Grup Vidal, còpia de fotografies de les botigues del grup, d’èpoques diverses;
Antoni Gual Lloret, diverses pintures d’autors locals, quadre organitzat a partir
del poema Paisatge de l’Ebre, ex-libris i carta de Salvador Espriu, tot de la
col·lecció de Josep Gual Lloberas; Guillem Lob-Levyt Bert, diverses càmeres
fotogràfiques i un projector de cinema; Rosa Marinel·lo, còpia d’una
fotografia i dues etiquetes/cromos de La Confianza, fabrica de Chocolates;
Joan Mayné Amat, dibuix a llapis d’Eduard Flò, un fogó Volcan; Josep Novell
Lladó, conjunt de fotografies de la família i d’autors badalonins, carnet i
medalla commemorativa del Cor de Marina, programa de festes del carrer Iris;
Montserrat Palay Camí, diverses peces d’indumentària de dona, llençols
brodats i amb puntes, cinta a la flor natural del certamen literari d’El Eco de
Badalona 1883 i material procedent de la botiga del carrer de Dalt, 1; Marcel
Riera Bou, dos porrons de vidre bufat, amb pintura a l’esmalt de Genís Cirera
Casanovas; Josefina Terricabras Mas, còpia de diverses fotografies de la
seva família.

DONACIONS DE PECES I FOTOGRAFIES AL MUSEU

Bust d'Evarist Arnús de Pau Rodó. Donació d'Evaristo Arnús de Urruela

DONACIONS DE PECES I FOTOGRAFIES AL MUSEU

Brusa femenina. Donació de Montserrat Palay Camí

Horari Museu:
de dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.
Tancat els dilluns i el Divendres Sant.
Casa dels Dofins:
segon diumenge de cada mes i visites en grup amb reserva prèvia.
Jardí de Quint Licini:
aquest espai està tancat temporalment.
Servei de visites concertades: 933 841 750 / 934 641 149

Museu de Badalona
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1
08911 Badalona
Tel. 933 841 750
Fax 933 841 662
info@museudebadalona.cat
www.museudebadalona.cat

La realització de les activitats que apareixen en aquesta agenda, està
supeditada a possibles canvis derivats de l'aleta sanitària pel COVID-19

No et perdis res
SEGUEIX-NOS!

