A C T A de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona
Núm. sessió: 2/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 28 de febrer de 2019
Horari: de les 11 h a les 11,22 h
Lloc: Museu de Badalona
Assistents:
Vicepresident
Jordi Subirana i Ortells
Vocals
Joan Walter Fibla
Sònia Egea Pérez
Eulàlia Sabater Díaz
Enric Ferreras Renom
Miquel Casulà Masó
Miguel Angel Aguayo Pey
Directora
Margarida Abras i Pou
Secretària
Elena Leal Beltrán
Excusen la seva assistència
President
Alejandro Pastor López
Vocals
Agnès Rotger Dunyó
M. Ángeles Gallardo Borrega
Antonio Flores Fernández de Córdoba
Membre d’honor
Joan Villarroya i Font
Ordre del dia:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14
DE FEBRER DE 2019.
2. DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018.
3. APROVACIÓ DEL LA MEMÒRIA DE 2019.
4. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA FÓRMULA DE CÀLCUL DEL CRITERI ESPECIAL
RENDIMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER A L’EXERCICI 2019 (EXP. 3/P2/19).
5. PROPOSICIONS URGENTS.
6. PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
DATA 14 DE FEBRER DE 2019.

1

La Secretària dona compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, celebrada el dia 14 de
febrer de 2019, que és trobada conforme i A P R O V A D A per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018.
La Secretària explica que no és un donar compte sinó un aprovar.
Per part de la Direcció, s’exposa de manera resumida la proposta de liquidació per a l’any
2018, que es transcriu íntegrament a continuació:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

El senyor Aguayo
La senyora Abras
El senyor Aguayo
La senyora Abras

demana què signifiquen les inicials.
respon son partides que s’han modificat.
pregunta si hi ha partides reconegudes netes.
respon que no.

El Consell A P R O V A la proposta de liquidació del Museu de l’any 2018 amb dues abstencions
del Partit Popular i amb els vots a favor de la resta de membres..
3. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE 2018.
Per part de la Direcció, s’exposa de manera resumida la Memòria de 2018, que es transcriu
íntegrament a continuació:
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1. CALENDARI I HORARIS D'OBERTURA AL PÚBLIC
Horari general d’obertura del Museu
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Horari d’obertura de les extensions
La Casa dels Dofins i el Jardí de Quint Licini estaran oberts el segon diumenge de cada mes i,
a banda, en hores concertades amb guia i els dies que el mateix Museu hi organitzi visites
guiades.
Horari d’obertura de les exposicions temporals
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Horari de consulta de l’Arxiu Històric i de l’Arxiu d’Imatges
Dimarts i dimecres de 10 a 14 h. Dimecres de 17 a 20 h. Hores convingudes.
Tancat per Setmana Santa, agost i setmana de Nadal.
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Festius amb entrada mínima per a tot el públic
Primer diumenge de cada mes, Magna Celebratio, 11 de maig (Sant Anastasi, patró de
Badalona), el Museu mantindrà entrada mínima d’1,10 €.
Dies tancat al públic
1 de gener

Primer d’any

6 de gener

Dia dels Reis

19 d’abril

Divendres Sant

24 de juny

Sant Joan

15 d’agost

Mare de Déu d’agost

11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya

25 de desembre

Nadal

26 de desembre

Sant Esteve

2. VISITES I TALLERS
Públic general i familiar
Visites guiades periòdiques
- Programa periòdic de visites guiades al Patrimoni en diumenge al matí, tant al Museu
com a elements patrimonials externs (Sant Jeroni de la Murtra, Anís del Mono, Can
Miravitges).
- Visites teatralitzades (Can Miravitges, Cementiri Vell).
Tallers
- Vegeu exposicions temporals.
Sortides culturals
- 17 de febrer: Tresors de l’Urgell. Guimerà i el monestir de Vallbona de les Monges.
Assistència: 54 persones.
- 31 d’octubre a 4 de novembre: viatge cultural guiat a Galícia. Assistència: 43 persones.
Visites i tallers escolars i per a grups d’adults, a la carta
Visites segons petició de grups:
- Museu (Termes i Decumanus, i exposició Baetulo, ciutat romana).
- Museu: temes monogràfics
- Jardí de Quint Licini.
- Casa dels Dofins.
- Conducte d’aigües.
- Turó d’en Boscà.
- Dalt de la Vila.
- Sant Jeroni de la Murtra.
- Can Miravitges.
- Itinerari de la Badalona industrial i modernista.
- Fàbrica de l’Anís del Mono.
- Façana marítima.
- Cementiri Vell.
Tallers segons petició de grups, sobre diversos temes:
- Ungüents i perfums a l’època romana.
- La indumentària a l’època romana.
- Fem un mosaic com els romans.
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- Com jugaven els romans.
- El calendari i els déus romans.
Combinació de visites i tallers a la carta, segons petició dels grups.

3. ACTES I ACTIVITATS
Dia Internacional de la Dona
14 de març (corresponent al dia 8)
Assistència: 23 persones
Les dones a Baetulo. Visita guiada a l’espai Termes-Decumanus amb les dones i les
deesses de l’època romana com a fil conductor.
Magna Celebratio. Festival romà de Badalona (catorzena edició)
26, 27, 28 i 29 d’abril
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració de l’Associació de Reconstrucció
Històrica de Badalona.
Assistència: 6.799 persones.
Conferències i presentacions dins la Magna
Dijous, 26 d’abril
-

La tabula de Baetulo (Badalona) y las téseras y tábulas de hospitalidad y patronato de
la península Ibérica. Borja Díaz Ariño, Investigador Ramón y Cajal, Departamento de
Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza.

-

La cervesa d’Hispània. Presentació de la cervesa Celia. David Moya, cerveser i artesà,
especialitzat en la història de la cervesa

Divendres, 27 d’abril
-

No gaire lluny d’Atenes: contradiccions i problemes del règim democràtic a l’antiguitat.
Jordi Principal, Museu d’Arqueologia de Catalunya

-

Presentació del matasegells de Baetulo, ciutat romana i dels segells commemoratius
dedicats a la tabula hospitalis i a la Venus de Badalona. Grup Filatèlic Badalona.

Dissabte, 28 d’abril
-

De decurions a senadors: les elits de la Hispania Citerior a l’Alt Imperi. Víctor Revilla
Calvo, arqueòleg i professor d’història antiga de la Universitat de Barcelona

Recreacions històriques
Demostracions de reconstrucció històrica per donar a conèixer oficis i aspectes de la vida
quotidiana a l’època romana. Amb la col·laboració del Grup de Reconstrucció Històrica de
Badalona, de Jano Reproducciones Históricas i de Terra Foc
Dissabte tot el dia i diumenge al matí
-

Ars maleficarum. La màgia, els conjurs i els fantasmes.

-

Butolus. L’art d’embotir i preparar la carn per fer-ne botifarres.

-

Caupona et pistor. Botigues on se servia beguda i menjar.

-

Eborarius. El treball de l’os.

-

Ferrarius. El treball del ferro.

-

Figulus. Cuita de terrissa i ceràmica a torn amb corda.

-

Fullonica. Les tècniques de blanquejar i tenyir.

-

Funda. Tècniques de la fosa del metall.

-

Funicularius. Com es feien les cordes.

-

Legio II Triana Fortis – Cohors I Barcinonum. La indumentària militar, la feina de
l’agrimensor i la vida en un campament de l’exèrcit.

-

Lignarius. Les eines i el treball del fuster.

-

Medicina. Les arts, l’instrumental i les tècniques mèdiques.

-

Musivarius. L’art de fer els mosaics.
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-

Officina ponderaria. Els pesos i mesures.

-

Schola Gladiatoria. Com entrenaven i vivien els gladiadors.

-

Scriptorium. Suports, eines, tintes i instruments de l’escriptura.

-

Textrina. Les tècniques de filar i teixir.

-

Unguentaria. La higiene, els perfums i la cosmètica.

-

Vitrarium. Com es feien les denes de vidre.

Tallers familiars
El coneixement a partir de l’experimentació, amb activitats adreçades als més petits i
altres concebudes per a adults. Amb la col·laboració de Barcino Oriens i Fausto Recalvo.
Dissabte tot el dia i diumenge matí
-

Amulet romà. Creació d’un amulet o joia de la sort.

-

Artifex. Del Coliseu a un aqüeducte: grans construccions amb el sistema Kapla.

-

Auriga. Passeig en una biga romana.

-

Bossa de feltre. Treballar el feltre i fer-ne una bossa.

-

Braçalet de Cleopatra. Fer una joia d’inspiració egípcia.

-

Castellum aquae. La distribució d’aigua a la ciutat.

-

Construïm una ciutat? L’estructura de les ciutats romanes vista a través d’un joc de
taula.

-

Tinta romana. Com es feia la tinta que servia per escriure en papirs.

-

Click romà. Convertir un nino de playmòbil en soldat romà.

-

Ludi romanii. Ludoteca romana.

-

Màquines de guerra. Catapultes i escorpins. Construcció de la maquinària de guerra
que utilitzaven les legions romanes.

-

Mites i llegendes de l’antiga Roma. Conta contes per a infants. A càrrec d’Albert
Estengre.

-

Musivarius. Fer un mosaic.

-

Ornatrix. Pentinar-se les romanes.

-

Schola. Com eren les escoles romanes i què s’hi explicava.

-

Schola Gladitoria. Entrenar-se amb gladiadors.

-

Ungüentaria. Fer un oli de massatge per hidratar la pell.

-

Cervesa romana. Degustació de cervesa elaborada com a l’època romana.

-

Ars maleficarum. Xerrada-demostració sobre màgia, encanteris i fantasmes.

-

Ars Amandi. Xerrada-demostració sobre els consells d’Ovidi i la cosmètica romana.

Recreacions històriques: tallers per a adults
-

Caelator. La feina dels tallers on els escribes treballaven sobre suport de bronze i
pedra. Els errors que amaga la tabula hospitalis de Badalona i la cal·ligrafia en
diferents suports. A càrrec de Ricardo Placed.

-

Pictor. Pràctica de la tècnica del fresc utilitzada per les oligarquies en la decoració de
les seves domus. A càrrec d’Arcovaleno.

-

Musicus. Una de les arts més apreciades per les elits romanes, els instruments i com
es tocaven.

-

Cervesa romana. Degustació de cervesa elaborada com a l’època romana. A càrrec de
David Moya (Cerveseria 4 Pedres).

Espectacles
La tabula hospitalis va ser la protagonista de l’espectacle que el grup de Reconstrucció
Històrica de Badalona, amb la col·laboració de la Dramàtica del Círcol de Badalona, va
oferir amb motiu de la catorzena edició del festival i l’aniversari (1.920 anys) de la tabula
hospitalis. A més, també es van poder veure combats de gladiadors, conèixer les tàctiques
de l’exèrcit imperial i seguir com era una campanya electoral en una ciutat com Baetulo.
Dissabte tot el dia i diumenge matí
-

Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum. En sessions de 30 minuts s’explicava la
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indumentària de l’exèrcit, les seves ordres de combat, com era un campament o
castra i quines feines feia la unitat d’agrimensura. A càrrec de Barcino Oriens
Dissabte tarda i diumenge matí
-

Gladiator. Exhibició de combat de gladiadors. A càrrec de Jano reproducciones
históricas.

Dissabte nit
-

Patronus Licinius. L’ascensió al poder de les elits locals. A càrrec del Grup de
Reconstrucció Històrica de Badalona
Els idus de juny de l’any 98, Quint Licini Silvà Granià es converteix en patró de
Baetulo, en un moment en què la ciutat inicia canvis importants en l’urbanisme,
mentre també es transformen la província d’Hispània Citerior i la resta de l’imperi. Qui
era Quint Licini? D’on venia la seva família i quin poder va aconseguir? Què era un
pacte de patronatge i per què els badalonins van unir la seva sort a un patró?
Aquestes i altres preguntes seran contestades en un espectacle en què es podrà veure
com i qui governava la nostra ciutat ara fa prop de 2.000 anys.

Diumenge matí (dos passis)
-

Oro vos faciatis. Voteu-me! L’elecció d’un alcalde en una ciutat romana. A càrrec de
l’Associació Projecte Phoenix (producció per al festival Tarraco Viva).
La política era considerada la més gran de les professions en el món romà. Dedicars’hi era gairebé una obligació, un deure d’Estat. Davant l’idealisme grec i des d’una
perspectiva pragmàtica de la vida, l’exercici d’un càrrec polític en pro del benestar de
la res publica era el màxim honor en la vida d’un ciutadà romà. En aquest espectacle,
coneixerem Holconi Prisc, un pròsper propietari rural de Pompeia amb negocis de
teixits que decideix iniciar una carrera política. Amb ell descobrirem quins passos
s’havien de seguir per presentar-se a l’elecció d’un càrrec públic, en aquest cas el de
duumvir (el que podríem anomenar l’alcalde d’una ciutat romana), com eren les
campanyes electorals i quines estratègies se seguien per aconseguir arribar al poder
municipal.

Museus i món romà
Dissabte tot el dia i diumenge matí
Diferents museus amb fons de temàtica arqueològica relacionada amb el món romà,
van estar presents al festival: Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) en
representació d’Arqueoxarxa, MAC-Empúries i Museu de Mataró.
Espais patrimonials
Es van poder veure els espais museïtzats de la ciutat romana (Termes i Decumanus, al
Museu, obert en horari més ampli; Casa dels Dofins, Jardí de Quint Licini i Conducte
d’aigües) i visitar lliurement diversos espais d’època romana, no museïtzats i
habitualment no oberts al públic: el mosaic de la Torre Vella, els fonaments del teatre
i les restes conservades al subsòl d’un edifici de la plaça de la Constitució. Les visites
no eren guiades, però en els espais no museïtzats hi havia personal qualificat que
explicava les restes.
Cuina romana
Alguns restaurants de Badalona van elaborar plats inspirats en els receptaris d’autors
clàssics, com Apici, Columel·la i Pal·ladi. Participants: Cerveseria 4 Pedres, Can Frai,
Neró i La Sargantana.
Nit dels Museus
19 de maig
Assistència: 6.997 persones
Per 6è any consecutiu, el Museu de Badalona ha participat en aquesta oferta cultural
impulsada per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), amb la qual els museus de
Barcelona i de l'àrea metropolitana celebren el Dia Internacional dels Museus. El Museu de
Badalona va oferir portes obertes a tots els espais de Baetulo museografiats i a l’exposició
temporal Botigues d’abans..
Nits d’Estiu
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Patrimoni i música a l’Anís del Mono
Producció: Museu de Badalona amb el patrocini d’Anís del Mono.
Assistència: 516 persones
Visites guiades als espais patrimonials de la fàbrica i actuacions musicals al pati de l’Anís
del Mono.
6 de juliol: Névoa.
13 de juliol: Martí Serra Stàndards Quartet.
20 de juliol: Muchacho y los Sobrinos.
Jornades Europees del Patrimoni
14 d’octubre
Assistència: 40 persones
Visita gratuïta al Conducte d’aigües romà del c/ Pujol.
Festival Open House
27 i 28 d’octubre
Per tercer any consecutiu el Museu ha col·laborat en el festival Open House, tant pel que
fa a l’aportació d’idees per a l’oferta d’alguns itineraris, com pel que fa a la realització
d’alguna d’aquestes propostes. En concret el Museu s’ha fet càrrec de:
0Un viatge en el temps al Dalt de la Vila: visites guiades. Assistència: 43 persones.
1Modernisme a Baix a Mar: visites guiades. Assistència: 42 persones.
2Anís del Mono: obertura amb vigilància i informació. Assistència: 800 persones.
3Termes-Decumanus. Assistència: 163 persones.
4Jardí de Quint Licini (obertura especial). Assistència: 321 persones.
5Casa dels Dofins (obertura especial). Assistència: 352 persones.
Conferències i presentacions
Centenari de la revolució russa (1917)

618 de gener: La revolució russa, a càrrec d’Andreu Mayayo, catedràtic d’Història
Contemporània de la Universitat de Barcelona. Assistència: 90 persones.

725 de gener: L’economia a la Unió Soviètica i la seva influència en l’economia mundial
durant el segle XX, a càrrec de Llorenç Ferrer. Assistència: 55 persones.

81 de febrer: la URSS i la Guerra Civil Espanyola, a càrrec de Josep Puigsech, professor
d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Assistència: 60
persones.

Cinquantenari
Cinquantenari)

barri

de

Can Canyadó

(en

col·laboració

amb

la Comissió

del

97 de març: Can Canyadó i les masies de Badalona, a càrrec d’Abraham Giraldés
Queralt, llicenciat en Història Medieval. Biblioteca Joan Argenté. Assistència: 30
persones.
104 d’abril: La pirateria a Badalona, a càrrec de Joan Rosàs, llicenciat en Història
Medieval. Museu. Assistència: 53 persones.
112 de maig: Lluís Bru i els mosaics de les corderies Domènech i Ribó, a càrrec de Marta
Saliné, doctora en Història de l’Art. Biblioteca Joan Argenté. Assistència: 35
persones.

126 de juny: Present i futur de Can Canyadó, a càrrec d’Alfons Soldevila, arquitecte.
Museu. Assistència: 20 persones.

133 d’octubre: Els fenòmens meteorològics més destacats els darrers 50 anys a
Badalona, a càrrec d’Oriol Rodríguez (Meteocat). Assistència: 55 persones.
147 de novembre: La masia de Can Canyadó, a càrrec de Carles Díaz. Asssitència: 30
persones.
Jacquards antics
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1521 de juny: presentació del llibre Jacquards antics, que inclou alguns d’aquests teixits
de les col·leccions del Museu, i més concretament dels fons del mestre tèxtil Pau
Rodon. Assistència: 5 persones.
Centenari independència de Cuba (en col·laboració amb la Fundació CatalunyaAmèrica)

1610 d’octubre: Badalona a Cuba i Cuba a Badalona, una historia desconeguda i

pràcticament oblidada, a càrrec de Jaume Aymar, director de la Fundació CatalunyaAmèrica. Assistència: 40 persones

Presentació del Museu Virtual de la Moda
1713 de desembre: amb motiu del dia de Santa Llúcia, patrona de les modistes, es
presentarà el web del Museu Virtual de la Moda, que incorpora diverses peces
d’indumentària de les col·leccions del Museu de Badalona. Assistència: 6 persones.

4. EXPOSICIONS TEMPORALS, ITINERÀNCIES I COL·LABORACIONS
Montalegre. Més de 600 anys de silenci cartoixà
Del 19 d’octubre al 14 de gener de 2018
Producció: Museu de Badalona
Sala d’exposicions (2a planta) i planta baixa
Visitants 2018: 218 persones
Mostra de fotografies de la Cartoixa de Montalegre fetes el 2015 per Oriol Casanovas,
fotògraf de Tiana que, per aquest treball, va obtenir un premi de la UNESCO el 2016, i un
altre conjunt de fotografies realitzades el 2017 per Antonio Guillén. En total hi havia un
centenar d’imatges, que s’acompanyaven de textos breus extrets del llibre de Jaume
Oliveras, editat amb motiu de l’exposició. Es complementava amb una petita mostra a la
planta baixa, amb peces de l’edat moderna (dels fons del Museu), procedents de la
cartoixa de Montalegre, i una projecció de fotografies antigues en blanc i negre.
Els envelats de Festa Major
Del 8 de febrer al 18 de març
Producció: Generalitat de Catalunya. Complementada pel Museu de Badalona
Sala d’exposicions (2a planta) i planta baixa
Visitants: 622 persones
Conjunt de plafons amb textos explicatius i nombroses fotografies dels envelats de Festa
Major, típics i exclusius de Catalunya, en els quals els de Badalona hi va tenir un paper
destacat. El conjunt es complementa amb un audiovisual. Per part del Museu, l’exposició
es va ampliar amb més fotografies, cartells i programes de Festa Major. La mostra també
disposava d’un llibre-catàleg, editat per la Generalitat de Catalunya.
Activitats
15 de febrer: Els envelats de Festa Major i Badalona, a càrrec de Francesc Albardaner,
arquitecte i cocomissari de l’exposició. Assistència: 45 persones.
Botigues d’abans
Del 19 d’abril a l’1 de juliol
Producció: Museu de Badalona
Visitants: 2.904
Sala d’exposicions del Museu (2a planta) i planta baixa
Conjunt de fotografies d’establiments comercials desapareguts o molt transformats,
acompanyats d’alguns dels productes que s’hi podien trobar i reconstrucció d’alguns
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establiments (Pastisseria Ventura, Rosita –moda-), dels quals es disposava d’estructures..
L’exposició es basava en els fons del propi Museu, tant de l’Arxiu d’Imatges com de la
col·lecció d’objectes. També es recolliren fotografies a partir d’una crida. Nombre de peces
dels fons del Museu: 164 peces. Fotografies reproduïdes: 140.
Activitats
Assistència: 115 persones.
- 3 de maig: Les botigues modernistes de Joan Amigó i Barriga, a càrrec d’Anna
Hernández, llicenciada en Història de l’Art.
- 5 de maig: visita a la botiga històrica de Cal Punto, de Santa Coloma de Queralt.
- 24 de maig: Del colmado a la gran superfície, a càrrec de Sisco Farràs, promotor de les
botigues històriques de Salàs de Pallars.
- 7 de juny: Present i futur del comerç a Badalona, taula rodona amb representants de la
Federació de Comerç de Badalona.
El barri de Canyadó
1 de juny
Producció: Museu de Badalona i Comissió Cinquantenari de Can Canyadó
Biblioteca Can Canyadó Casagemas - Joan Argenté
Visitants: 67 persones
Conjunt de rollups amb fotografies i textos que expliquen la història del barri de Canyadó:
elements patrimonials, indústries, cultura, vida quotidiana, activitats festives, etc.
Activitats
- Vegeu Conferències.
En memòria de Pompeu Fabra
5 de juliol a 30 de setembre (prorrogada fins al 28 d’octubre)
Producció: Museu de Badalona
Planta baixa
Visitants: 2.747
Amb motiu de l’Any Pompeu Fabra, que commemorava el 150è aniversari del seu
naixement, es va fer una petita mostra dedicada a la relació del mestre amb Badalona,
ciutat on va viure. L’exposició contenia la reproducció de 21 fotografies i un conjunt de
textos explicatius sobre el mestre i la seva relació amb Badalona. També incloïa una
vitrina amb materials originals, com la raqueta de Pompeu Fabra, prestada per la família
Soler Amigó i diversa documentació de l’Arxiu Històric, així com un bust dels fons del
Museu, fet per l’escultora Elisa Reverter.
Activitats
Assistència: 380 persones
- 20 de setembre: Pompeu Fabra i el Tribunal de Responsabilitats Polítiques, a càrrec de
Joan Villarroya, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.
- 27 de setembre: Ciutadà Pompeu Fabra, a càrrec del MHP Quim Torra.
- 4 d’octubre: Converses filològiques al tramvia, a càrrec de Sílvia Soler, periodista i
escriptora. Amb el patrocini de la Direcció General de Política Lingüística.
Llorenç Brunet. Dibuixos de guerra, 1914-1918
9 d’octubre a 11 de novembre
Producció: Museu de Badalona
Sala d’exposicions
Visitants: 466
Amb motiu del centenari del final de la Primera Guerra Mundial (11 de novembre de
1918), es va presentar un conjunt de 47 dibuixos originals de Llorenç Brunet, cedits per la
Galeria Fernando Pinós, dedicats al tema de la Primera Guerra, que l’esmentat dibuixant
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badaloní va viure en primera línia, ja que va estar un temps desplaçat a alemanya. S’hi
afegiren 10 peces més dels fons del Museu.
Activitats
Assistència: 200 persones.
- 9 d’octubre: inauguració i visita guiada a l’exposició, a càrrec de Laia Dodas, coautora
del llibre Llorenç Brunet.
- 11 d’octubre: Feminitat i masculinitat a la Primera Guerra Mundial, a càrrec de Gemma
Torres, professora d’Història Contemporània de la UB.
- 18 d’octubre: ¿Por qué Alemania perdió la guerra en 1918? A càrrec de Pedro Fatjó,
professor d’Història i Institucions econòmiques de la UAB.
- 25 d’octubre: El final de la Primera Guerra Mundial i els tractats de pau, a càrrec de Joan
Villarroya, catedràtic d’Història Contemporània de la UB.
- 8 de novembre: Sacrifici. Els poetes britànics a la I Guerra Mundial, a càrrec de Marcel
Riera, poeta i traductor.
Societat Coral la Badalonense, 160è aniversari
31 d’octubre a 30 de novembre
Sala d’exposicions de la Casa de la Vila
Visitants: 200
20 de desembre a 5 de gener
Visitants: 280
Producció: Museu de Badalona
Amb motiu dels 160è aniversari de la Societat Coral la Badalonense, una de les més
antigues de tot Catalunya, es mostrarà la seva història en un conjunt de 13 roll ups amb
imatges i textos.
La gran il·lusió. El cinema a Badalona 1898-1975
29 de novembre a 17 de febrer de 2019 (prorrogada fins al 12 de maig)
Producció: Museu de Badalona
Sala d’exposicions (2a planta) i planta baixa
Visitants: 480
Exposició que posa de relleu la importància del cinema comercial a Badalona, es divideix
en cinc apartats: les sales d’exhibició a Badalona (fotografies, textos i documentació), la
crítica a la premsa local (projeccions i ambientació), la censura (reproducció de documents
i projecció), les programacions (programes de mà de Badalona, impremta i projecció) i
l’Star-System (ambientacions, reproduccions fotogràfiques, postals emmarcades i
projecció). Al mateix temps, es va presentar un llibre sobre el tema, amb el mateix títol.
Activitats
- 29 de novembre: inauguració i presentació del llibre.
- 16 de desembre: visita guiada.
- Vegeu programa 2019.
Itineràncies
El sexe a l’època romana
Visitants: 4.802
Col·laboració en l’adaptació als espais que acullen l’exposició. Seguiment del trasllat,
muntatge i desmuntatge dels diversos elements de la mostra (peces, vitrines i teles
enrotllables). Seguiment del muntatge general i col·locació de les peces.
- 5 d’abril-15 de juny: Facultat de Filosofia i lletres, Universitat Autònoma de Barcelona.
- 21 de juny-2 de setembre: Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Jocs i joguines a l’antiguitat
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Visitants: 18.613
9 de novembre de 2017-14 de gener de 2018: Museu d’Arqueologia de CatalunyaBarcelona.

-

- 20 de gener-2 d’abril: Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.
- 15 d’abril-26 d’agost: MAC-Olèrdola.
- 30 d’agost al 28 d’octubre Museu de Gavà.
- 1 de novembre-13 de gener de 2019: MAC-Girona.
Montalegre. Més de 600 anys de silenci cartoixà
Seguiment del trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició.
- 2 de febrer a 5 de març: sala del Casal, Tiana.
Sala Josep Uclés. Centre Cultural El Carme
Col·laboració en l’elaboració del programa i en el muntatge de l’exposició dedicada a
Victoria de los Ángeles (12 de juny-23 de setembre).

5. PUBLICACIONS
Els fets de la Cros
Amb text de l’historiador Jordi Albaladejo i dibuixos de l’il·lustrador Toni Benages, aquest
llibre rememora la vaga dels treballadors de la SA Cros, que va derivar en una
manifestació en la qual la intervenció de la Guàrdia Civil va causar 4 morts i més de 50
ferits, fet que va provocar la dimissió de l’Ajuntament. L’edició es farà amb motiu del
centenari d’aquests fets (26 d’agost de 1918). El 26 de setembre es va presentar al Saló
de Plens de l’Ajuntament. Assistència: 105 persones.
La gran il·lusió El cinema a Badalona 1898-1936
Amb text de Núria Casas, i profusament il·lustrat amb fotografies (127 de l’Arxiu
d’Imatges), documents i programes de mà de propaganda dels cinemes badalonins (se’n
van escanejar més de 600), el llibre dona una visió molt completa del cinema a la ciutat
des del final del segle XIX fins al 1975: sales d’exhibició, principals estrenes, aspectes
relacionats amb els diferents moments polítics, censura, star-system, opinions de la
crítica local, etc. Vegeu també Exposicions.
Carrer dels Arbres. Revista digital d'història i patrimoni de Badalona
Preparació de l’edició digital del número 4, que reuneix articles sobre arqueologia,
història i art relacionats amb la ciutat de Badalona.

6. SERVEIS AL PÚBLIC
Arxiu Històric Ciutat de Badalona
Arxiu Josep M. Cuyàs
Arxiu d’Imatges del Museu de Badalona
- Atenció de consultes per via telefònica o per correu electrònic i, presencialment, en
horari obert al públic (de 10 a 14 dimarts i dimecres, i de 17 a 20 dimecres), així com en
hores convingudes.
- Servei de reprografia (documents i fotografies).
Nombre de consultes ateses a sala: 362 persones Arxiu Històric i 39 a l’Arxiu d’Imatges.
Departaments tècnics del Museu
- Assessorament a investigadors i estudiants sobre temes d’arqueologia, patrimoni, art i
història local.
- Direcció de pràctiques de classificació de material arqueològic.
Servei de visites i tallers
-Visites guiades i tallers a hores convingudes (vegeu oferta concreta en el capítol
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corresponent). Els horaris són més amplis que els d’obertura del Museu (dimarts a
dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 i diumenges de 10 a 14), ja que s’adapten a les
peticions rebudes, fins i tot si són nocturnes.

7. PROMOCIÓ DEL MUSEU
- Agenda d’activitats. Quatrimestral.
- Invitacions i fulletons de les exposicions temporals i activitats (digitals i en paper).
- Relació amb els mitjans de comunicació.
- Com a membre de Turisme Barcelona, comunicació de les activitats del Museu,
adreçada a operadors turístics.
- Introducció de nous productes a la botiga del Museu, especialment adreçats a públic
escolar, i reposició de productes que ja existeixen.
- Amb la col·laboració de Reconstrucció Històrica de Badalona, assistència a festivals de
món romà.
- Web del Museu: manteniment i actualització del web.
- Flickr: publicació periòdica (cada tres setmanes) de fotografies de l’Arxiu d’Imatges.
- Xarxes socials, principalment facebook i twitter.
8. ESTADÍSTICA I ESTUDI DE PÚBLIC
Visitants a l’edifici i extensions del Museu
Termes i Decumanus, exposició permanent, Casa dels Dofins i Jardí de Quint Licini:
- Visita individual: 11.217 persones.
- Visites en grup: 21.800 persones.
- Exposicions temporals: 6.667 persones.
- Exposicions itinerants: 23.600 persones.
Usuaris d’activitats pròpies del Museu
- Festival romà de Badalona, Magna Celebratio: 6.799 persones
- Nit dels Museus: 6.997 persones
- Nits d’Estiu a l'Anís del Mono: 516 persones
- Sortides i viatges culturals: 244 persones
- Jornades de patrimoni, conferències i presentacions: 2.721 persones
Usuaris de serveis del Museu:
- Servei d’atenció al públic i botiga: 13.080 persones.
- Arxiu Històric i Arxiu d’Imatges: 401 persones.
- Serveis tècnics i altres: 1.462 persones.
Usuaris d’activitats alienes (lloguer d’espais) del Museu:
- Sala d’actes, Vestíbul i Termes i Decumanus: 5.580 persones.
Visitants en grup al patrimoni de la ciutat
- Baetulo, ciutat Romana: 23.000 persones.
- Fàbrica Anís del Mono: 4.375 persones.
- Monestir Sant Jeroni de la Murtra: 800 persones.
- Masia Can Miravitges i altes: 400 persones.
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XARXES SOCIALS
Seguidors a Facebook

8.525

Seguidors a Twitter

3.981

Usuaris You tube

246

Usuaris web Museu

75.576

Sessions web Museu

115.295

Usuaris web Magna Celebratio

26.798

RESUM ESTADÍSTICA 2018
Visitants Ciutat Romana i exposicions temporals
(inclou visites en grups)

40.944

Visitants en grup al patrimoni de la ciutat (inclou
Baetulo ciutat romana)

28.575

Usuaris d’activitats pròpies del Museu

17.277

Usuaris dels serveis del Museu

13.080
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Usuaris d’activitats alienes del Museu

5.580

Usuaris xarxes socials

116.170

9. COL·LECCIONS I FONS DEL MUSEU I DE L’ARXIU HISTÒRIC
PATRIMONI MOBLE HISTÒRIC, ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC
- Total fitxes registrades: 488.
- Total fitxes registrades a Museumplus: 786.
- Fotografies incorporades a les fitxes de les peces: 1732.
Ingrés de nous fons
Donant

Peces

Maria Rosa Xifré Lleal

Fragment de tapadora de sarcòfag
(procedent de la bòbila d’en Lleal).

Dom Josep M. Canals (prior de
la cartoixa de Montalegre)

Sis claus de ferro forjat, quatre fragments de bols o plats de
ceràmica, fragment peça de ceràmica cuita, dos llibres.

Marta Madrid Xufré (família
Madrid Xufré)
Joan Mayné Amat

Dues pintures a l’oli de Francesc Sevillano.

Josep Duatis

Cendrer de llauna primer aniversari Club Nàutic Bétulo.

Mercè Mirabet Deulofeu

Dos escapularis dels terciaris de la Divina Providència.

Miquel Mateu Rotger

Conjunt de peces de guarniment de cavall.

Sara Jordà Lasheras

Conjunt de camisa i calces de l’any 1930.

Yolanda Carretero i Arnau
Masó
Paquita Pérez Muro

Joc d’ampolla i copes de vidre del Cristall.

Josep Solà Niubó

Urna de cartró utilitzada en la consulta del 9 de novembre
de 2014.

Roser i Montserrat Bigas
Salvador
Biblioteca Can Casacuberta

Nina articulada de paper maixé i cap de porcellana.

Núria Flos Travieso

Cartell imprès Els professors de la facultat…, caricatures de
Jaume Passarell.

Germans Fornaguera Nadal

Premsa de rajoles hidràuliques, motlles i peces
complementàries de l’empresa Fornaguera, SA.

Amèlia Cunillé Expósito

Tres samarretes de bebè, de batista, amb brodats fets per la
senyora Joana Borgoñoz, cap a l’any 1948.

Família Niubó Prats

Taula de menjador de fusta i llum de menjador.

Anna M. Vives Vera

Calçador amb publicitat de Calçats La Simpatía.

Carme Llobet

Dues agulles de fer o cosir xarxa.

Josep Lombarte Valls

Objectes d’ús quotidià: despertador, capsa per a paper de
fumar, esmolador fulles d'afaitar.

Josep M. Busquets Galera

Piano de paret Wagner, edredó, dos retrats, dos conjunts de
jaqué d’home, títol de batxillerat d’Agustí Galera.

Rosa Ripoll Martínez

Màquina registradora de la 2a meitat del segle XX.

Margarida Abras Pou

Pintura a l’oli sobre fusta de Joaquim Sarriera.

del

segle

IV

dC

Una urna de les utilitzades en el referèndum de l’1
d’octubre, dues plantilles amb la paraula SÍ.

Cobretaula fet per Coloma Barbosa Solà (1893-1921).

Dues obres d’esmalt de Montserrat Mainar.
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Joan Mayné Amat

Fumigador marca Volcan de Padrós y Soler, i cuina .

Joan Antoni Fàbregas Casas

Conjunt de peces de vestir de senyora, dissenyades per ell
mateix durant la seva vida professional com a modista.

M. Lluïsa Canas Romanos i
Ramon Blaya Burriel
Roser i Montserrat Bigas
Salvador
Josep Patau Campmany

Peces d’indumentària d’època diversa.
Vestit de bateig (vestit i gorra) de piqué.
Medalla commemorativa de la inauguració del camp
Catalunya, 1918.

Restauració
Núm. inventari

4830-4833
4819-4821
4815-4816
7645
7642
5912-5915
8934
8398
8415
8401
8377
8404
2235
7883
471
9175
9171
11604-11606
11559-11562
2063

Documentació

Descripció
Restauració parcial de les pintures murals
trobades a la C-31 sota la supervisió dels
restauradors que les van arrancar

Plafó de rajola policromada

Restaurat per
ECORE
García

i

Gamarra

ECORE (Escola de
Conservació i Restauració
d’Obres d’Art)
Plafó de rajola policromada
ECORE
Rajola
ECORE
Molinet de cafè
ECORE
Planxa elèctrica
ECORE
Rajoles
ECORE
Motllo Bernaldo Blanch
ECORE
Os. Mandíbula
ECORE
Os. Mandíbula
ECORE
Os. Mandíbula
ECORE
Os. Mandíbula
ECORE
Os. Mandíbula
ECORE
Serreta (cavall)
ECORE
Impremta
ECORE
Diorama
ECORE
Clau amb cabota
ECORE
Clau amb cabota
ECORE
Baines de bala
ECORE
Claus de porta
ECORE
Pintura: Mare de Déu del Claustre
Rosa Marina Ruiz
Peces d’estuc procedents de la botiga de La Gamarra & García
Sopera
Dos llibres del fons de l’Ajuntament de
Berta Blasi (patrocinat en
Badalona: Cementiri Nou concessió
part per la Diputació de
temporal de nínxols, 1932-1954 i 1935Barcelona)
1950

Préstec de peces
Amb motiu de l’exposició itinerant El sexe a l’època romana
Núm. inv.
Objectes/peces
4107
Fal·lus de gres
4024
Morter de ceràmica
3576
Llàntia de ceràmica decorada amb un fal·lus
Amb motiu de l’exposició itinerant Jocs i joguines a l’antiguitat
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&

4475
6500
3638
3699
3700
3938
4191
4274
4442
6602 (A)
6647
7291
7315
9294
9774
11254
4146
3838

Vaset ovoide de fireta de nines
Dau o tessera
Fitxa de vidre blau turquesa
Fitxa de joc d’os
Fitxa de joc d’os
Fitxa de joc de vidre
Fitxa de joc de vidre
Fitxa de vidre
Fitxa de vidre
Fitxa de pedra negra
Fitxa de pedra
Fitxa de pedra
Fitxa de vidre
Fitxa de pedra
Fitxa de pedra o de vidre fosc
Fitxa de pedra
Vaset de fireta
Vas/gobelet

ARXIU D’IMATGES
- Digitalització i descripció de diapositives del fons de Josep Cortinas: 745 diapositives.
- 981 incorporacions fotografies en digital (originals o còpies de fotografia en paper) amb
descripció.
- Continuació del traspàs dels suports dels negatius del fons de Genís Vera a un suport de
conservació (actualment més de 3.000 unitats).
- Digitalització del fons en paper de l’Ajuntament de Badalona, apartat Crònica gràfica
(1939-1972): 2.784 fotografies.
- Digitalització del fons en paper de l’Arxiu Josep M. Cuyàs, apartat Arqueologia: 1.256
fotografies.
- Digitalització del fons en paper de Jaume Sacasas, ordenació i revisió del fons del Museu:
504 fotografies.
- Digitalització del fons fotogràfic d’Enric Giralt: 136 negatius i 4.760 fotogrames.
- Inici de la revisió dels discs compactes que contenen fotografies per ser copiats en un
altre suport, ja que s’han produït alguns problemes de lectura.
Aquesta feina s’ha pogut fer, gràcies a la col·laboració de tres persones voluntàries.
Incorporació de fons nous
Donant

Fotografies donades

Maria Carme Gispert

Sis fotografies del forn Gispert (c/ Sant Pere, 71).

Antoni Ríos

Fotografia de l’interior de G. de Andreis, la Llauna.

Família Dunyó Esteve
Natàlia Isern Sabater

Set fotografies de l’any 1964: parada de llibres en català, a
la Rambla, per Sant Jordi.
Còpia de 13 fotografies fetes per Vicenç Isern Aguilera.

Caterina Teixidó Argelich

Còpia d’una fotografia de Francesca Teixidó Sidera.

Jordi Casals Garí

Diverses fotografies en format digital relacionades amb l’1
d’octubre de l’any 2017.
Diverses fotografies originals relacionades amb la família
Giró Marsal.
Exemplar del projecte fotogràfic La revolució dels somriures.

Maria Giró Marsal
Martín Gallego
Àlbum flickr

Aquesta eina permet donar visibilitat a través de la pàgina web del Museu de l’important
fons de l’Arxiu d’Imatges. S’han preparat 14 àlbums, amb un nombre total de 287
fotografies.
Visites any 2018: 9.672.
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Àlbum

Contingut

Fotos

Visites

Àlbum
1
Àlbum
2
Àlbum
3
Àlbum
4
Àlbum
5

El fons de Genís Vera, un pou de tresors

21

1.066

Edificis singulars. Antoni Capella i altres

30

1.163

Els envelats de Badalona

30

626

Dones treballant a Can Cuyàs

14

468

El fons de Josep Cortinas. El dia de
Rams

14

395

Àlbum
Botigues d’abans
26
1.233
6
Àlbum
Espais que han canviat amb els anys
26
1.116
7
Àlbum
Banys La Donzella de la Costa
24
1.065
8
Àlbum
Retirada del monument a Roca i Pi
21
336
9
Àlbum
L’inici del curs escolar
13
508
10
Àlbum
Els primers equips del CJB
22
618
11
Àlbum
El Teatre Zorrilla, 150 anys
25
297
12
Àlbum
Canyet a principi del segle XX
21
781
13
Còpies fotogràfiques
S’han lliurat a tercers per a diversos projectes i/o usos particulars: 475 imatges, segons
detall.
Sol·licitant
Motiu
Maria Martínez
Projecte pel·lícula.
Magí Crusells i Josep M. Caparrós

Edició llibre sobre cinema.

El TOT Badalona
Francesc Albardaner

Reportatge amb fotografies envelats i reportatge
150 anys del Teatre Zorrilla
Estudi envelats.

Carles Tornero (TV Badalona i ràdio)

Inauguració autopista.

Anna H. Tudela

Tesi arquitecte Joan Amigó.

Fundació Domènech i Montaner

Web de la fundació.

Associació de Veïns Canyadó

Exposició 50 anys del barri de Canyadó.

Direcció General Política Lingüística
Publicació Llengua Nacional

Web Any Pompeu Fabra i exposició Pompeu Fabra.
Una llengua completa
Número dedicat a Pompeu Fabra

Propietari Donzella de la Costa

Llibre sobre la Donzella i pàgina web

Òmnium Cultural Badalona

Acte final any Fabra

CASIP Badalona

Exposició II República

Universitat de Barcelona

Exposició Pompeu Fabra i la Universitat

Serveis funeraris de Badalona

Exposició personatges de la ciutat

Daniel Romaní

Article sobre Anís del Mono.

Setmanari L’Independent

Article sobre badius.

Jordi Manent i David Paloma

Publicació Àlbum fotogràfic de Pompeu Fabra
d’Editorial Base.
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Judith Duaigües

Fons gràfic DOCOMOMO.

Serveis funeraris de Badalona

Exposicions personatges de la ciutat.

Sònia Roure (Estudi Ramon Folch i
Associats, SL)
Bausan Films, SL

Publicació.

Orfeó Badaloní

Programa Carrarius, produït pel canal català de
TVE.
Llibre de Joan Soler Amigó.

Centre de Normalització Lingüística
Osona
Francesc Foguet

Revista de la zona (fotos Pompeu Fabra)

TV Badalona

Article cinemes de Badalona.

Editorial Efadós

Calendari any 2019.

Llibre amb la correspondència de Margarida Xirgu.

PATRIMONI DOCUMENTAL
Digitalització de documents: 220 documents digitalitzats
Catalogació: 208 documents catalogats.
Inventaris i catàlegs
Fons Ajuntament de Badalona
- Secció Administració general: col·locació de la signatura topogràfica a 40 volums dels
llibres d’Actes de la Comissió Municipal Permanent i Comissió de Govern del fons de
l’Ajuntament de Badalona, 1925-1946.
- Secció Obres i Urbanisme. Llicències d’obres:
Revisió de les llicències d’obres catalogades 1902, 1904, 1907 i 1909. Nombre
d’expedients: 704. Unitats d’instal·lació: 7 caixes
Catalogació de 14 expedients d’edificis singulars, alguns inclosos al Catàleg de
Protecció del Patrimoni local.
Catalogació de les Llicències d’obres del anys 1889 a 1896 i 1926-1928. Nombre
d’expedients: 2.631. Total d’unitats d’instal·lació: 39 caixes
Fons d’empreses
-

-

Industrial Montalfita, SA: s’ha revisat el quadre de classificació i el catàleg del fons i
s’ha inventariat la donació de 2017, formada per 10 caixes, que s’han incorporant a
l’inventari general del fons.
G. De Andreis Metalgraf Espanyola, la Llauna: revisió inventari (1 caixa) i descripció
segons la NODAC.
Bomba Prat: inventari (1caixa) i descripció segons la NODAC.

Fons d’Associacions
-

Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes: classificació i inventari del
l’arxiu de l’entitat (40 caixes i llibres) i de diversos exemplars de publicacions
periòdiques.

Fons personals
-

Fons DALP: catalogació de 20 caixes i etiquetat de de 40 caixes.

-

Fons Pau Rodon i Amigó: s’han complementat les dades del catàleg de la Biblioteca
de Pau Rodon composta per 3.765 volums. S’ha intervingut en 2.000 entrades.

-

Pere Ribet Graupera: catalogació de la correspondència de guerra (1936-1939) i
escanejat dels documents.

-

Felip Salvador Rosés (Badalona 1891-Barcelona 1956). Catalogació del seu fons,
integrat per documentació personal, assajos i la producció literària amb la qual
obtingué diversos premis (1911-1955).

-

Montserrat Niubó Prats fundadora de l’Associació de Puntaires de Badalona:
catalogació de la documentació, composta per cartells, recull de premsa i per una
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col·lecció de segells Artesania espanyola puntaires (1989-1994).
Cartells
-

Col·lecció de cartells, donats per Ezequiel Barrios, de temàtica diversa -entitats
culturals i recreatives, concerts, teatre i espectacles, política, esports i gent gran,
entre altres-, editats entre 2004 i 2017: s’han fet carpetes i s’han retolat amb el
tema i la signatura topogràfica (22 carpetes)

Col·leccions
-

Congrés de Cultura Catalana: revisió de l’inventari (2 caixes).

Fons Orals
-

Enregistrament d’una història de vida (2 sessions).

Hemeroteca i Biblioteca
-

- Catalogació de les publicacions periòdiques de 2017 (241 exemplars).

-

- Neteja i catalogació de les publicacions periòdiques: El Eco de Badalona (19271936), Joventut, Revista badalonina (1929-1930), Revista Apolo (1932). Total: 65
exemplars.

-

Biblioteca Antiquària: Revisió i correcció de les signatures topogràfiques (70
volums).

-

- Registre i catalogació de 180 llibres.

Ingrés de nous fons
Donant
Ajuntament de Badalona
(transferència)
Francesca Niubó

Montserrat i Roser
Associació de Veïns de
Sant Crist de Can
Cabanyes
Elena Escolar Cuniller
Amadeu Sebastian i Rosa
M. Mauricio
Jaume Surià Guillaumes
Maria Cané Gombau
Jordi Bel Caralt
Àngel Manuel Hernández
Cardona
Francesc Alfambra
Francesc Palacio Serra
Jordi Soler Petit
Juan Rico Márquez

Documents
12 Cartells MUPI (octubre 2017 a octubre 2018).
2 caixes de publicitat d’activitats i campanyes municipals: fulls
volants, adhesius, fulletons, etc. (2012-2014).
Premsa i col·lecció de Montserrat Niubó Prats, fundadora de
l’Associació de puntaires de Badalona, composta per cartells,
recull de premsa i per una col·lecció de segells Artesania
espanyola, puntaires (1989-1994) i premsa dels anys 1920 i
1930.
Documentació personal i literària del seu avi, Felip Salvador
Rosés, militant d’ERC, exiliat a Mèxic (5 caixes).
Arxiu de l’entitat.

Diversa documentació familiar.
8 postals brodades o amb relleu.
Descol·lectivitzacions del Gremi de fabricants de maons.
Publicació periòdica Butlletí del temple de Sant Josep , 1935,
núm. 122, 124-125, 128-130, 132-136.
Publicació periòdica Platea, núm. 68-74.
Donació del llibre del qual és autor Metges, cirurgians i
apotecaris d’Olesa de Montserrat. Barcelona: Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, 2013.
Les mines d’aigua de la Serralada de Marina. Badalona: Grup
d’Espeleologia de Badalona, 2018.
Llibre d’Antoni Bori i Fontestà. Manuscrito metódico. Barcelona:
Librería de Montserrat de Herederos de J. Roca y Bros, [1984?].
Llibre del qual és autor, Sardanes a Montserrat. Assaig poètic en
cinc quadres. Badalona: Equip 3, Copisteria i impremta, 2017.
Llibre del qual és autor La “TUSA” llega a Santa Coloma y
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Centre d’Estudis llibertaris
Federica Montseny de
Badalona
Salvador Alsina Valls

Badalona 1956-1986. Badalona: Cedro, 2018.
3 llibres editats a Badalona per Proa el 1929 i 11 editats per la
Fundació d’Estudis Llibertaris Federica Montseny de Badalona.
Llibre Datos Biográficos del siervo de Dios. P. Alfonso del
Sagrado Corazón de María Carmelita descalzo. Lleida: Imprenta
Mariana, 1954.

10. INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES
Patrimoni arqueològic immoble
Redacció del Projecte d’Intervenció Arqueològica motivada per a les obres de construcció de
diversos habitatges o d’altres actuacions que afecten el subsòl:
Avinguda de Martí Pujol, 262
Carrer de la Costa
Edifici de Correus (plaça de l’Assemblea de
Catalunya)
Endesa: actuació al lateral de la C31
Endesa: actuació als carrers de Pujol, Lladó i
Quintana Alta
Carrer de Sant Felip i d’en Rosés, 42
Francesc Layret, 165-167
Solar de l’Estrella (rambla de Sant Joan)
Plaça de la Ciutat Romana
Carrer de Pujol, 36
Coordinació i supervisió de les intervencions arqueològiques realitzades al llarg de l'any:
Avinguda de Martí Pujol, 262
Carrer de la Costa
Lateral C31
Correus (plaça de l’Assemblea de Catalunya)
Endesa: actuació al lateral de la C31
Endesa: actuació als carrers de Pujol, Lladó i
Quintana Alta
Carrer de Sant Felip i d’en Rosés, 42
Francesc Layret, 165-167
Solar de l’Estrella
Plaça de la Ciutat Romana
Carrer de Pujol, 36
Elaboració d'informes de les llicències d’obres majors i menors que s’han sol·licitat al llarg de
l’any:
Carrer de Barcelona, 2
Can Busquets (carrer de Sant Felip i d’en Rosés)
Solar de l’Estrella (rambla Sant Joan)
Carrer de Fluvià, 21
Avinguda de Martí Pujol, 262-268
Plaça de l’Oli, 12
Carrer de Quintana Alta, 2
Carrer de Sant Felip i d’en Rosés, 40-42
Carrer de Sant Josep, 26
Carrer d’Anselm Clavé, 44-48
Avinguda de Martí Pujol, 230-246
Carrer de Dalt, 4
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-

Carrer de Dalt, 6
Carrer de Fluvià, 22
Carrer de Fluvià, 38
Carrer de Lladó, 39
Carrer de la Plaça, 12
Carrer de Quintana Alta, 14
Carrer de Rosella
Carrer de Sant Anastasi, 2-4
Carrer de Sant Anastasi, 26
Carrer de Sant Felip i d’en Rosés, 53
Carrer de Sant Josep i d’en Rosés, 34
Via Augusta, 18
Serveis de companyies: 25.

-

Elaboració d’informes de les actuacions a la via pública que s’han realitzat al llarg de
l'any: d’un total de 10 seguiments, 6 han resultat positius de nivells romans. A més,
s’han detectat 5 actuacions sense control a la via pública dins de l’àrea declarada
BCIN.

-

Seguiment arqueològic de les obres de totes les llicències informades que s’han
executat aquest any: 49.

-

Redacció d’informes per a la urbanització de diversos carrers i plans especials a
realitzar en el futur: 5; per al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
serveis territorials d’Arqueologia: 3; assessorament previ a la compra o realització de
projectes arquitectònics a la ciutat: 12.

11. EDIFICIS I ESPAIS ARQUEOLÒGICS I HISTÒRICS
Noves museografies
-

Elaboració dels plecs per al concurs d’audiovisuals de la Casa de l’Heura i seguiment
del concurs.

Manteniment d’edificis i jaciments arqueològics
-

Coordinació i control dels manteniments als espais arqueològics del Museu (TermesDecumanus, Casa dels Dofins, Jardí de Quint Licini, Casa de l’Heura, Conducte
d’aigües romà).

-

Diverses restauracions i consolidació d’estructures malmeses en l’espai arqueològic
de les Termes i el Decumanus.

-

Neteja i consolidació dels estucs parietals i paviments de la piscina del Jardí de Quint
Licini.

-

Supervisió de les reparacions executades per les comunitats de veïns que afecten el
subsòl del museu i altres espais arqueològics.

-

Altres: neteja periòdica de l’espai del teatre romà.

Can Miravitges
-

Control i manteniment de l’exposició permanent (coordinació neteja, reparació
desperfectes...).
Patrimoni històric immoble: Seguiment de les feines
de restitució del repartidor d’aigües situat a la plaça de la Ciutat Romana

12. EDIFICIS
-

Museu: manteniment general. Intervenció al sostre de la 3a planta per col·locar-hi
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una biga a fi de sostenir l’armari compacte de la 4a planta.
-

Sales de reserva: coberta de l’espai de la terrassa per evitar l’acció dels coloms.

-

Relació amb les AV dels diversos edificis on el Museu té espais (c/ Lladó, dos
edificis; pl. Assemblea de Catalunya; c/ Termes Romanes; c/ Guifré)

13. RECERCA
Història antiga
-

Actualització topogràfica de la planta de la ciutat romana de Baetulo.

-

Estudi de la forma d’elaboració d’elements de pasta de vidre en època romana.

-

La família Licínia i la tabula hospitalis.

-

Els centres productors de ceràmica local a la ciutat de Baetulo.

-

Els cetacis en època romana a la mar Mediterrània.

-

La ceràmica de vernís negre de la ciutat de Baetulo.

-

L’antiguitat tardana a Baetulo.

Història moderna i medieval
-

Col·laboració amb Ada Richaud, per a la seva tesi doctoral de la Badalona
altomedieval.

Història i art dels segles XIX i XX
-

Les llaunes com a forma de publicitat. Recerca publicada en el catàleg El boom de la
publicitat, editat pel Museu del Disseny de Barcelona.
“La mina del Comú. El repartidor d’aigües del carrer Lladó”. Article publicat a Les
mines d'aigua a la serralada de Marina. Cavernes, núm. 29. Badalona-Grup
d’Espeleologia de Badalona.
Seguiment de la recerca per al llibre i l’exposició La gran il·lusió. El cinema a
Badalona 1898-1975.
Vegeu també Assistència a cursos, congressos i jornades, Assistències amb
presentació de treballs de recerca.

14. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS
Convenis
-

Universidad Nacional de Educación a distancia: pràctiques no remunerades d’arxivística
d’una estudiant del postgrau d’especialista en Arxivística. Total: 100 hores.
Universitat de Barcelona: alumnes en pràctiques no remunerades de les facultats
d’Educació (una persona), Geografia i Història (dues persones)
Universitat Internacional de Catalunya: pràctiques no remunerades d’una alumna del
màster de gestió Cultural

Col·laboracions prestades pel Museu
-

-

Diputació de Barcelona-Museu d’Esplugues: exposició El modernisme i les flors
(fotografia esgrafiat).
Mitjans de comunicació (Badalona Comunicació i premsa escrita): recerca i còpia de
material fotogràfic i informació per a diversos programes i diaris.
Ajuntament de Badalona: imatges i textos històrics destinats als armaris de llum que
es van fent a diferents indrets de la ciutat: plaça Roja (abril), avinguda del
Maresme/Industria (octubre), Carrer Juli Galve/Progrés (octubre), carrer Juli
Galve/Guifré (octubre), carrer de la Indústria/Sant Lluc (octubre).
Comissió Any Fabra: recerca de fotografies de Badalona de l’època quan Pompeu Fabra
hi va viure per a l’acte d’obertura i de cloenda: 24 fotografies.
Universitat de Barcelona. Màster de Gestió del Patrimoni. Xerrada als alumnes (13 de
novembre) sobre el Museu i la gestió del patrimoni.
Serveis Funeraris de Badalona: assessorament en exposicions, cessió de còpies
fotogràfiques i xerrada sobre els cementiris de Badalona.
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Col·laboracions prestades al Museu
-

Diputació de Barcelona: una becària, Maria Cira Hervella Angel, per col·laborar en el
tractament arxivístic de la documentació. Durada: 6 mesos (entre 2017 i 2018).
IMPO: dins el programa Anem per feina, el Museu compta amb un administratiu, una
documentalista, un pintor i un paleta.
Voluntaris: a títol personal, hi ha voluntaris que col·laboren amb Arxiu d’Imatges i amb
l’Arxiu Històric.
Serveis Funeraris de Badalona: ajut econòmic assumint part del disseny de l’exposició
La gran il·lusió.

Assistència a reunions periòdiques
-

Xarxa d’Arxius Municipals (Diputació de Barcelona): assistència a les reunions i
seguiment del programa de base de dades d’arxius fotogràfics.
Xarxa de Museus locals (Diputació de Barcelona).
Comissió del Patrimoni Historicoartístic (Ajuntament de Badalona).
Comissió del Nomenclàtor (Ajuntament de Badalona).
Comissió de la Memòria Històrica.

15. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES
Assistències
-

II Trobada Xarxa de Ciutats contra la Impunitat Franquista, celebrada a l’antiga presó
Model. Barcelona, Ciutat de Pau, 22 de gener.
Congrés Homenatge Dr. López Mullor. Sala de Graus de la Facultat de Lletres, 15 i 16
de maig.
Coloquio internacional ruptura y continuidad del callejero de la Ciudad clásica en el
tránsito del alto imperio a la antigüedad tardía. Jornades Científiques MARQ, Alacant, 7
a 9 de novembre.
Transparència i accés en els arxius, curs organitzat per la Generalitat de Catalunya, 9
de març.
7a Jornada de museus, gestió documental i arxiu, organitzada pel Museu Marítim de
Barcelona, 18 d’abril.
VI Jornades Educació i arxius. Construïm coneixement, organitzades per ICE en
col·laboració amb l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents, Barcelona, 9 de juliol.

Assistències amb presentació de treballs de recerca
-

-

II Simposi Internacional d’Arqueologia del Born, CCM. El Rec Comtal: l’aigua dibuixa la
ciutat. Barcelona, segles I-XXI. Presentació del pòster El patrimoni de l’aigua a
Badalona. Estructures hidràuliques del segle I aC al segle XX. Barcelona, 15, 16 i 17 de
març.
19th International Congress of Classical Archaeology. Colònia/Bonn, 22 a 26 de maig.
Figlinae hispaniae. Nuevas aportaciones al estudio de los talleres cerámicos de la
Hispania romana. Tarragona, 19-20 de setembre.
Amphorae ex Hispania. Els tallers i la producció d’àmfores romanes a la costa catalana.
MAC Empúries, 25 octubre.
24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Barcelona, 5 a 8 de
setembre.
Congrés internacional del patrimoni industrial de l’aigua, organitzat per AGBAR.
Presentació del pòster El repartidor d’aigües de la Mina del Comú. Estudi i recuperació
del patrimoni hidràulic a Badalona. Museu de les Aigües, 13 i 14 d’abril de 2018.
4t Congrés Tarraco Biennal–VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, amb el tema
El cristianisme en l’Antiguitat tardana. Noves perspectives”. Tarragona, 21 a 24 de
novembre.

El Consell A P R O V A per unanimitat la Memòria del Museu de 2018, en els termes
anteriorment exposats.
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4.- APROVAR LA PRÒRROGA DE LA FÓRMULA DE CÀLCUL DEL CRITERI ESPECIAL
RENDIMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER A L’EXERCICI 2019 (EXP.
3/P-2/19).
La Direcció explica la proposta d’aprovació de l’expedient de la pròrroga de la fórmula de càlcul
del criteri Especial Rendiment (ER) del complement de productivitat per a l’exercici 2019 en els
següents termes:
“Identificació de l’expedient
Tipus d’acord:
Òrgan que resol:
Caràcter de l’acord:
Interessats:
Núm. expedient:

Aprovació de la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del
complement de productivitat del treballadors del Museu de Badalona per l’exercici 2019.
Consell Rector del Museu de Badalona.
Exhaureix la via administrativa
Intervenció General, representació dels treballadors del Museu de Badalona
3/P-2/19

Antecedents
1.

Vist l’informe econòmic emès per la Direcció del Museu de Badalona, que consta incorporat en l’expedient de
referència, pel qual es conclou que en l’exercici 2019 es preveu l’existència de suficient dotació pressupostària per
a l’execució del present acord.

2.

Vist l’informe-proposta de resolució emès en data 22 de gener de 2019.

3.

Vist .l’informe previ de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret
1.

Article 100.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en concordança amb l’article 2.1
lletra d) del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’estatut bàsic
de l’empleat públic (en endavant TRLEBEP), on s’estableix que el personal al servei dels organismes autònoms
serà funcionari o laboral i es regirà pel que estableix el text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i
normativa restant reguladora dels funcionaris públics i per la normativa laboral.

2.

Article 5 del Real decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el règim retributiu dels funcionaris de
l’administració local, regula el complement de productivitat.

3.

Article 175 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les
administracions locals, pel que fa referència al límit global del complement de productivitat respecte a la massa
salarial global.

4.

Article 18.2 de la Llei 3/2017 de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, actualment
prorrogat, en concordança amb l’article 18.4 del mateix text legal, relatiu a l’increment global màxim de l’1% de les
retribucions del personal al servei públic.

5.

Article 37.1 lletres b) del TRLEBEP, on s’estableix que seran matèries objecte de negociació, dins del seu àmbit
respectiu i en relació a les competències de cada administració pública, la determinació i aplicació de les
retribucions complementàries.

6.

Atès que el Consell Rector és el competent per a l’aprovació d’aquest expedient, de conformitat amb l’article 8 dels
Estatuts del Museu de Badalona.

7.

L’òrgan competent per aprovar aquesta despesa d’acord amb el RD 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’aprova el
règim retributiu dels funcionaris de l’administració local, és per similitud, el Consell Rector del Museu.

En conseqüència considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari i conforme a les previsions de l’article
82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització funcionament i
règim jurídic dels ens locals, proposo a la Vicepresidència del Museu de Badalona (per resolució de delegació de data
7/10/2015) que proposi al Consell Rector, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat
dels treballadors del Museu de Badalona per a l’exercici 2019 en els següents termes:
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“COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ESPECIAL RENDIMENT (CER 2019)
Per a l’exercici 2019, el complement de productivitat especial rendiment retribuirà l’especial dedicació a tot el personal
d’administració i serveis del Museu de Badalona, a través de l’acompliment de l’objectiu de presència 2019 (TRAM 1),
així com l’acompliment dels objectius fixats al Pla de Govern 2015-2019, i en el seu desenvolupament, el Pla d’actuació
municipal i Pla d’inversions municipals (TRAM 2).
Àmbit personal d’aplicació: Tot el personal laboral fix i personal laboral temporal del Museu de Badalona.
Àmbit objectiu d’aplicació: Es retribuirà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris
establerts a continuació:
TRAM 1: Es valorarà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris de presència establert a
l’article 7 Annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions. A l’exercici 2019 es valorarà la presència anual i
individual a data 31 de desembre de 2018, per al personal en alta nòmina mes de gener de 2019.
TRAM 2: Es valorarà l’acreditació del grau d’acompliment dels objectius fixats al Pla de Govern 2015-2019, i en el seu
desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipal, mitjançant informe motivat emès per la
Direcció del Museu de Badalona., respecte de les activitats o comeses realitzades durant els mesos de gener a juny
de 2019.
La quantia anual del complement de productivitat especial rendiment per a l’exercici 2018, serà el resultat d’aplicar la
següent fórmula:
ER 2019 = ER tram 1 + ER tram 2
La fórmula d’aplicació desglossada és la següent:
1) ER tram 1 = P * (1307,82 + P2019 * CP)
En la qual:
P = Grau d’assoliment dels objectius de presència, resultarà exclusivament dels informes que justifiquin el grau
d’assoliments dels objectius que es fixa en la presència de l’article 7 annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de
Condicions a 31/12/2018.
Amb valor 1 quan s’assoleixen els objectius i amb valor 0 en cas contrari.
El factor P afecta als dos termes dels sumand ER tram 1 de la següent manera:
a)

Al primer sumand, 1307,82, amb un màxim de 108,98 euros assignables per períodes de 12 mensualitats de
forma transitòria.

b)

Al segon sumand, P2019*CP, amb un màxim de 925,36€ pel grup A1 i una diferència percentual del 3% per
grup professional
Grup
A1
A2
C1
C2
AP

Factor
1,12
1,09
1,06
1,03
1,00

2n sumand
925,36 €
900,57 €
875,78 €
851,00 €
826,21 €

2) ER tram 2 = G x CG x CC
En la qual:
G = Grau d’assoliment per part del Museu de Badalona dels objectius del Pla de Govern 2015-2019, i en el seu
desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipals, i quantitat corresponent en euros a assignar
a cada empleat: aquell grau serà fixat pel responsable màxim del Museu de Badalona d’acord amb els següents trams:
Percentatge
De 0% a 19%

Euros
92,49 euros
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De 20% a 49%
De 50% a 79%
De 80% a 100%

184,98 euros
256,92 euros
367,91 euros

GC = Coeficient multiplicador a la quantia assignada en l’apartat G, segons el grup al que pertanyi cada treballador:
Grup
Grup A1
Grup A2
Grup C1
Grup C2
Grup AP

Coeficient
1,40
1,30
1,20
1,10
1

CC = Coeficient multiplicador a la quantitat assignada en l’apartat GC en funció de què es tracti d’un lloc base o un lloc
de comandament.
Caps d’unitat i altres comandaments
Llocs base

Coeficient
1,10
1

Àmbit temporal d’assignació individual del complement de productivitat especial rendiment 2019:
TRAM 1: El primer sumand de la fórmula del complement especial rendiment s’assignarà en l’exercici 2018 per períodes
mensuals de 108,98 euros i el factor P2019 * CP s’assignarà en un sol terme prenent la referència de meritació el
31/12/2018.
TRAM 2: L’avaluació del grau d’assoliment dels objectius del Pla de Govern 2015-2019, i en el seu desenvolupament,
del Pla d’actuació municipal –PAM-, durant l’any 2019 es fixarà de forma motivada en els informes emesos per la
direcció del Museu el mes de juny de 2019 respecte a les activitats realitzades durant el període gener-juny 2019.
L’aplicació dels incentius de productivitat d’acord amb l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius del Programa
d’Activitats i el Pla de Govern 2015-2019 es realitzarà, per a l’exercici 2019, en la nòmina del mes de setembre.
Deducció – Proporcionalitat ER 2019:
TRAM 1: Tindrà caràcter proporcional en el cas de personal amb treball temporal parcial, jornades reduïdes, deduint-ne
en valors econòmics d’assignació individual proporcionals en la data de meritació econòmica 31/12/2018.
Aquest complement no s’aplicarà al personal que sent alta en nòmina 2019 no hagin acomplert per absència o per
incompliment els objectius del valor P (no s’aplicarà a nou personal exercici 2019 i tampoc es deduirà en cas de baixa).
Quantia destinada complement de productivitat pel 2019, tram 1 i tram 2.
TRAM 1: La quantia màxima destinada a retribuir el factor especial rendiment tram 1 serà de 33.002,84 €
TRAM 2: La quantia màxima a destinar a retribuir el factor especial rendiment tram 2, serà de 6.796,18 euros.
SEGON.- Fixar la quantia màxima que es pot destinar a retribuir al personal d’aquest organisme públic, en concepte de
complement de productivitat, d’acord amb el criteri d’assignació individual, per a l’exercici 2019 (trams 1 i 2) en
39.799,02 euros.
TERCER.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.”

El Consell A P R O V A per unanimitat l’expedient de la pròrroga de la fórmula de càlcul del
criteri Especial Rendiment (ER) del complement de productivitat per a l’exercici 2019.
5.-PROPOSICIONS URGENTS.
No se’n proposen.
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6.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
I, no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dona per aixecada la sessió.
Vistiplau
La Vicepresidència

N’he pres raó
La Secretària delegada

Jordi Subirana i Ortells

Elena Leal Beltrán

50

