A C T A de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona

Núm. Sessió: 1/2017
Caràcter: Ordinària
Data: 9 de febrer de 2017
Horari: de les 13:40 h a les 14:35 h.
Lloc: Museu de Badalona
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Secretària
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Presidenta
M. Dolors Sabater i Puig
Vocals
Oriol Lladó Esteller
Maria de los Ángeles Gallardo Borrega
Enric Ferreres Renom
Membre d’honor
Joan Villarroya i Font
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Ordre del dia:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
2.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PROGRAMA DE 2017.
3.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL PRESSUPOST DE 2017 I PLANTILLA
2017.
4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE FIXACIÓ DELS SERVEIS
PRIORITARIS ALS EFECTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL
PER PART DEL MUSEU DE BADALONA DURANT L’ANY 2017.
5.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT DE
MÀXIMA URGÈNCIA D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU.
6.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ
CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES (ACM) I DEL CONSORCI CATALÀ DEL DESENVOLUPAMENT
LEOCAL (CCDL).
7.- PRÉSTEC DE PECES.
8.- PRECS I PREGUNTES.

Desenvolupament de la sessió

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

La Secretària dóna compte de l’acta de la sessió del Consell
anterior, celebrada el dia 13 de juliol de 2016 que és trobada
conforme i A P R O V A D A per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PROGRAMA DE 2017.
La Directora resumeix els punts més importants del Programa del Museu
per a 2017, que es transcriu seguidament:

PROPOSTA DE PROGRAMA PER A L’ANY 2017
ÍNDEX
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1. CALENDARI I HORARIS D'OBERTURA AL PÚBLIC
Horari general d’obertura del Museu
Horari d’obertura de les extensions
Horari d’obertura de les exposicions temporals
Horari de consulta de l'Arxiu Històric
Festius amb entrada mínima per a tot el públic
Dies tancat al públic
2. VISITES I TALLERS
Públic general i familiar
Visites guiades periòdiques
Tallers
Sortides culturals
Públic infantil
Casal d’Estiu
Visites i tallers escolars i per a grups d'adults, a la carta
Visites segons petició de grups
Tallers segons petició de grups
3. ACTES I ACTIVITATS
Magna Celebratio. Festival romà de Badalona
Nits d’Estiu
Patrimoni i música a l’Anís del Mono
Jornades anuals
Nit dels Museus
Jornades Europees del Patrimoni
Sessions de Cinema Històric
Conferències i presentacions
4. EXPOSICIONS TEMPORALS
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra: 600 anys d’història
El cardenal Albareda, català universal
Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica.
La fi és el principi. Pràctiques funeràries a la Catalunya prehistòrica
Elisa Reverter. Centenari
En memòria de Joan Peiró (petit format)
Oriol Casanovas: fotografies de la cartoixa de Montalegre
El teatre al món romà
L’escorxador
El sexe a l’època romana. Itinerància
La medicina a l’època romana. Itinerància
Intimitats Història de la roba interior. Itinerància
Sala Josep Uclés. Centre Cultural El Carme (col·laboració)
5. PUBLICACIONS
Badalona sota les bombes
Guia del Museu
Itinerari del moviment obrer a Badalona
Carrer dels Arbres. Revista digital d'història i patrimoni de Badalona
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6. SERVEIS AL PÚBLIC
Arxiu Històric Ciutat de Badalona
Arxiu Josep M. Cuyàs
Arxiu d’Imatges del Museu de Badalona
Departaments tècnics del Museu
Servei de visites i tallers
7. PROMOCIÓ DEL MUSEU
Agenda d’activitats
Invitacions i fulletons
Relació amb els mitjans
Retolació viària
Operadors turístics
Botiga
Presència a festivals romans
Web Museu, flickr i xarxes socials
8. COL·LECCIONS I FONS DEL MUSEU I DE L’ARXIU HISTÒRIC
Patrimoni moble arqueològic, històric i artístic
Ingrés de nous fons
Conservació, documentació i restauració
Patrimoni documental
Arxiu d’Imatges
Fons documentals (Arxiu Històric Ciutat de Badalona)
Hemeroteca i Biblioteca
9. ESPAIS DEL MUSEU I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
Nova museografia
Intervencions als edificis i jaciments
10. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC IMMOBLE I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Patrimoni arqueològic
Intervencions arqueològiques motivades per llicències d’obres
Elaboració d'informes de les llicències urbanístiques
Patrimoni arquitectònic
11. RECERCA
Època romana
Història moderna i medieval
Història i art dels segles XIX i XX
12. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS
Convenis de col·laboració
Col·laboracions prestades pel Museu
Col·laboracions prestades al Museu
Assistència a reunions periòdiques
13. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES
14. XARXA INFORMÀTICA
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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, 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
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.
Festius amb entrada mínima per a tot el públic
Primer diumenge de cada mes i 11 de maig (Sant Anastasi, patró de Badalona), el Museu
mantindrà entrada mínima d’1 €.
Dies tancat al públic
1 de gener

Primer d’any

6 de gener

Dia de Reis

14 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).
- Oferta de visites teatralitzades a l’espai Termes-Decumanus i a la masia de Can Miravitges.
Tallers
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- Oferta de tallers en relació a les exposicions temporals o sobre el món romà.
Sortides culturals
- Alguns dissabtes: sortida amb guia a llocs d'interès museístic o patrimonial d’arreu de
Catalunya. Activitat que s’autofinança.
- Primavera: sortida de cap de setmana amb guia. Activitat que s’autofinança.
- Octubre: viatge cultural guiat. Activitat que s’autofinança.
Públic infantil
Casal d’Estiu
- Juliol: activitats relacionades amb l’arqueologia, la història o l’art, amb vessants pràctiques,
adreçades a escolars (a partir de 8-10 anys). Activitat que s’autofinança.
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 (la vida a les termes, la producció del vi, món funerari).
- Jardí de Quint Licini.
- Casa dels Dofins.
- Casa de l’Heura.
- Conducte d’aigües.
- Turó d’en Boscà.
- Dalt de la Vila.
- Sant Jeroni de la Murtra.
- Can Miravitges.
- El territori de Badalona des del Turó d’en Boscà.
- Itinerari de la Badalona industrial i modernista.
- Fàbrica de l’Anís del Mono.
- Itinerari del moviment obrer.
- Façana marítima.
- Parcs de Can Solei-Ca l’Arnús.
- Cementiri Vell.
Tallers segons petició de grups, sobre diversos temes, com per exemple:
- L’alimentació a l’època romana.
- Ungüents i perfums a l’època romana.
- La indumentària a l’època romana.
- Les llànties i la il·luminació en temps dels romans.
- Fem un mosaic com els romans.
- Com jugaven els romans.
- El calendari i els déus romans.
- El món dels ibers (al Turó d’en Boscà).
Combinació de visites i tallers a la carta, segons petició dels grups.
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3. ACTES I ACTIVITATS
Magna Celebratio. Festival romà de Badalona (tretzena edició)
27, 28, 29 i 30 d’abril
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració de l’Associació de Reconstrucció Històrica
de Badalona.
Conferències i presentacions dins la Magna
Xerrades i presentacions de llibres sobre aspectes del món romà a càrrec d’especialistes
reconeguts.
Jornades de Reconstrucció Històrica
Demostracions d’esports olímpics tal com es practicaven a l’època romana. Amb motiu del
25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics Barcelona-92.
Reconstruccions fidels i rigoroses d’activitats de la vida quotidiana a l’època romana:
thermopolium (taverna, taller de cuina), treball dels metalls, encunyació de moneda,
cistelleria, tèxtil, treball de la pell, orfebreria, construcció, corderia i pesca, etc.
Jocs i tallers adreçats a infants sobre diferents temàtiques relacionades amb les
demostracions de reconstrucció històrica (tèxtil, mosaic, treball de la pell, etc.). S’introduiran
nous tallers infantils, alguns relacionats amb els esports olímpics, i s’instal·larà la ludoteca
romana. També hi haurà la biga, carro romà tirat per dos cavalls.
Jornades de Portes Obertes
Visites guiades als espais arqueològics no museïtzats de la ciutat romana de Baetulo.
Jornades de Cuina Romana
S’oferirà als restaurants la possibilitat d’oferir plats de cuina de l’època romana, amb
l’assessorament. També podran oferir tastets romans en tendes a la zona de l’entorn del
Museu.
Museus de món romà a Catalunya i Espanya
Estands d’alguns museus que conserven fons d’època romana, i que informen els visitants i
els faciliten material de difusió.
Artesans i llibres sobre el món antic
Exposició i venda de peces de reconstrucció històrica i reproduccions de peces romanes, per
part d’artesans i estands de llibreries de Badalona (Saltamartí i El Full), de llibres ambientats
en el món clàssics, amb la presència d’algun autor que signarà exemplars.
Presència a la Fira de Sant Jordi
El Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona i el Museu tindran un espai a la Fira de Sant
Jordi. Es vendran llibres de temàtica romana editats pel Museu i objectes de reconstrucció
històrica, i es farà difusió del festival romà.
Col·laboració amb biblioteques
Tallers de sobre jos i joguines al món romà a les biblioteques, durant el mes de març, per tal
de difondre el Museu i la Magna Celebratio.
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Nits d’Estiu
Patrimoni i música a l’Anís del Mono
Amb el patrocini d’Anís del Mono
7, 14 i 21 de juliol
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració d’Anís del Mono.
Visites guiades als espais patrimonials de la fàbrica i actuacions musicals al pati de l’Anís del
Mono.
Jornades anuals
Producció: Museu de Badalona
Nit dels Museus
14 de maig
Des de fa 5 anys, el Museu de Badalona participa 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, oferint activitats culturals singulars,
nocturnes. El Museu de Badalona oferirà portes obertes, acompanyades d’algun tipus
d’espectacle.
Jornades Europees del Patrimoni
24 i 25 de setembre
Visita guiada, gratuïta, a un espai patrimonial a determinar en funció de la temàtica general
escollida per a les Jornades del 2016.
Sessions de Cinema Històric al Festival Filmets
Octubre o novembre
Projeccions comentades de filmacions antigues en el marc del festival Filmets.
Conferències i presentacions
- 6 d’abril: presentació de la publicació de Jordi Albaladejo sobre cooperativisme i ateneus,
editat per l’Institut Ramon Muntaner.
- Altres xerrades i presentacions de llibres sobre temes d’història contemporània relacionats
amb la Memòria històrica i amb Badalona.

4. EXPOSICIONS TEMPORALS
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra: 600 anys d’història
Del 20 d’octubre de 2016 al 8 de gener de 2017
Producció: Museu de Badalona
Sala d’exposicions (2a planta)
Amb motiu del 600 aniversari de la fundació del monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
L’exposició reuneix peces i fotografies que expliquen la creació del monestir de Sant Jeroni i
la vida del monestir a les èpoques medieval i moderna, amb un apartat dedicat als segles

8

XIX-XXI.
Activitats (només les relatives a 2017)
15 de gener: concert de clausura, Del cant pla a la polifonia, ofert pel Conservatori de
Badalona i a càrrec de l’Orquestra de flautes de bec, amb direcció de Marcel Leal, i del cor
dirigit per Montserrat Pi, amb la conducció i els comentaris de Jaume Cortadellas.
El cardenal Anselm M. Albareda, un català universal
Del 29 de novembre de 2016 al 29 de gener de 2017
Producció: Museu de Badalona
Església de Santa Maria (baptisteri)
Exposició biogràfica feta amb motiu del 50è aniversari de la mort del cardenal Anselm M.
Albareda, que va viure a Badalona i va mantenir sempre vinculació amb la ciutat. Es compon
de plafons, materials en vitrines i pintures a paret.
Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica
Del 17 de març al 9 de maig
Producció: Diputació de Barcelona, Museu de Sitges. Complementada pel Museu de Badalona
Sala d’exposicions (2a planta)
Exposició itinerant que mostra rajoles hidràuliques, molt utilitzades a Catalunya des de final
del segle XIX fins a la Guerra Civil i, sovint, vinculades al moviment modernista. La mostra
es completarà amb peces del Museu de Badalona i d’altres prestades expressament per a
l’ocasió, ja siguin rajoles, maquinària relacionada amb la seva fabricació o catàlegs. També
es mostraran imatges de terres hidràulics de cases badalonines, aportades pels propis veïns.
Activitats
- 5 de març: visita guiada a l’exposició.
- 9 de març: conferència i presentació del llibre de Jordi Griset, L’art del mosaic hidràulic a
Catalunya.
- 18 de març: L’aprenent de Can Rajoler, taller infantil
- 24 de març: sortida cultural a la fàbrica de mosaics Martí, l’única d’aquest tipus que queda
actualment a Catalunya i que fabrica de forma completament artesanal.
- 30 de març: El mosaic romà descobert al solar Via Augusta, 12, conferència a càrrec de
l’arqueòleg Jacinto Sánchez i del restaurador Agustín Gamarra, llicenciat en Belles Arts
- 1 d’abril: El mostrari de Can Rajoler, taller.
La fi és el principi. Pràctiques funeràries a la Catalunya prehistòrica
27 d’abril – 28 de maig
Producció: Arqueoxarxa i Museu de Gavà
Sala d’exposicions (2a planta)
Exposició itinerant sobre les pràctiques funeràries a la prehistòria a Catalunya, a partir de la
mostra de més de 300 objectes de 20 museus catalans. És una via d’aproximació al nostre
passat remot a través de la rica cultura material que ha perviscut de la prehistòria a
Catalunya, ja que el món funerari és mirall del món dels vius i, per tant, reflecteix aspectes
tan diversos com els canvis culturals, la relació dels nostres avantpassats amb el seu entorn,
els contactes i intercanvis, les creences o el món simbòlics.
Activitats
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27 d’abril: visita guiada.
18 de maig: taula rodona sobre la mort a les cultures prehistòrica, ibèrica i romana, amb els
arqueòlegs Pep Bosch, Joaquim Garcia i Pepita Padrós.
25 de maig: xerrada-taller Tocant la mort, a càrrec de la Dra. C. Risech.
Elisa Reverter. Centenari
Del 8 de juny al 16 de juliol
Producció: Museu de Badalona
Sala d’exposicions (2a planta)
Amb motiu del centenari d’Elisa Reverter, s’oferirà una mostra biogràfica entorn de la seva
figura (exiliada a França, va estar-hi internada en un camp de concentració; fou regidora de
Patrimoni del primer ajuntament democràtic i vivia a la masia de Can Butinyà, que
conservava amb molta cura) i de la seva obra artística (escultures, dibuixos i pintures).
Activitats
- Xerrada sobre Elisa Reverter amb persones que la van tractar.
- Conferència sobre els camps de concentració francesos on van ser internats molts exiliats
republicans espanyols després de la Guerra Civil.
En memòria de Joan Peiró i Belis
Juliol
Producció: Museu de Badalona
Planta baixa
Activitat emmarcada en la commemoració del 75è aniversari de l’afusellament de Joan Peiró,
que tindrà lloc a la ciutat de Mataró, i a la qual s’afegiran altres localitats.
Petita mostra dedicada a Joan Peiró, sindicalista i ministre d’Indústria que havia treballat i
residit a Badalona, on va promoure la fundació d’algunes revistes, en les quals també
escrigué.
Activitats
- Conferència sobre Joan Peiró i Badalona.
Oriol Casanovas. Imatges de la Cartoixa de Montalegre
21 de setembre a 22 d’octubre
Producció: Museu de Badalona
Sala d’exposicions (2a planta)
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.
Activitats
Xerrades entorn de la cartoixa de Montalegre i la seva història.
El teatre al món romà
30 de novembre a 21 de gener
Producció: Museu de Badalona i Arqueoxarxa (a confirmar)
Exposició que parteix dels dos teatres romans que existeixen a Catalunya, que són el de
Tarragona i el de Badalona, per endinsar-se en aspectes més generals del teatre a la cultura
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romana: actors, màscares, indumentària, públics, patrocinadors, obres, autors...
Activitats
Visites guiades a l’exposició
Xerrades
L’escorxador
Dates concretar
Producció: Museu de Badalona i Departament de Cultura Ajuntament de Badalona
Exposició de llarga durada en una nau de l’escorxador amb imatges i textos sobre la seva
història.
El sexe a l’època romana. Itinerància
Col·laboració en l’adaptació als espais dels diferents museus de l’Arqueoxarxa que acullen
l’exposició. 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.
- 26 de gener – 30 d’abril: Museu de la Prehistòria de València.
- Maig-setembre: Museu del suro de Palafrugell.
- Setembre-desembre: Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Intimitats. La roba interior del segle XIX al XXI. Itinerància
Col·laboració en l’adaptació als espais dels diferents museus de l’Arqueoxarxa que acullen
l’exposició. 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.
- 13 de gener a 5 de març: Museu de Cerdanyola
- 1 de març a 15 de maig: Museu de Sabadell
- 15 de maig a 13 de setembre. Museu de Cardedeu
Jocs i joguines a l’antiguitat. Itinerància
Seguiment de les itineràncies:
8 abril – juny: Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries
8 de setembre – 29 d’octubre: Museu Comarcal de la Noguera, Balaguer
A concretar: Museu de Gavà
A concretar: Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona
Desembre – gener: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Sala Josep Uclés. Centre Cultural El Carme
Col·laboració en les exposicions que s’hi celebren, amb diferent grau d’implicació segons el
cas.
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5. PUBLICACIONS
Badalona sota les bombes
Joan Villarroya
Edició que analitza la importància de l’aviació en els anys de la Guerra Civil, i estudia de
forma detallada els bombardeig que va patir Badalona durant aquell període, les víctimes
que van causa, la reacció de l població, etc. Profusament il·lustrat amb imatges de l’època.
Guia del Museu
Llibre molt il·lustrat, de format petit i preu assequible, que farà un recorregut pel conjunt
Termes-Decumanus, la Casa dels Dofins, la de l’Heura, el Jardí de Quint Licini i el conducte
d’aigües.
Itinerari del moviment obrer a Badalona
Emili Ferrando
Edició d’un llibre que servirà de guia per recórrer els llocs significatius del moviment obrer a
Badalona durant els segles XIX i XX. Dins el programa de Memòria històrica.
Col·lecció “Baetulo quotidiana”
Edició d’un llibret dedicat al teatre a l’època romana (en relació a l’exposició del mateix
tema).
Carrer dels Arbres. Revista digital d'història i patrimoni de Badalona
Edició digital del núm. 2, amb articles d’arqueologia i història de Badalona. Es podrà
consultar des del web del Museu.

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).
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
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.
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7. PROMOCIÓ DEL MUSEU
- Agenda d’activitats. Quatrimestral.
- Invitacions i fulletons de les exposicions temporals i activitats.
- Relació amb els mitjans de comunicació.
- Seguiment de la sol·licitud de retolació viària de la ciutat romana de Baetulo a l’autopista.
- 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. COL·LECCIONS I FONS DEL MUSEU I DE L’ARXIU HISTÒRIC
Patrimoni moble arqueològic, històric i artístic
Ingrés de nous fons
- Foment de l’ingrés de nous objectes al Museu ja sigui per recol·lecció (excavació),
donació, compra o dipòsit.
Conservació, documentació i restauració
- Registre, catalogació i documentació gràfica dels objectes que ingressin al Museu
mitjançant el programa informàtic MuseumPlus.
- Neteja, classificació i siglatge de materials de les excavacions que es realitzin al llarg
de l’any i d’altres pendents, ambla col·laboració d’estudiants en pràctiques.
- Pla de neteja i restauració de part dels fons de mobiliari i maquinària dels segles XIX i
XX, que es troben a les sales de reserva, mitjançant la col·laboració de personal de l’IMPO.
- Restauració mitjançant la col·laboració amb altres institucions i l’encàrrec a
professionals (Diputació, Generalitat, Ecore, Universitats).
Patrimoni documental
Arxiu d’Imatges
- Projecte Àlbum de la Memòria. Programa de documentació de l’Arxiu d’Imatges del
Museu: continuació del treball de digitalització de negatius i documentació amb
persones voluntàries.
- Documentació i digitalització dels nous ingressos.
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Fons documentals (AHBND)
- Catalogació de la documentació d’entitats i institucions (fulletons, cartells) que
ingressa durant l’any.
- Inventari i catalogació d’altra documentació que ingressi durant l’any per donació,
compra o dipòsit.
- Finalització de la recol·locació de la Biblioteca Pau Rodon i d’alguns fons documentals
a les sales de reserva.
Hemeroteca i Biblioteca
- Catalogació de les publicacions periòdiques i dels llibres que s’adquireixin per compra,
donació o intercanvi.

9. ESPAIS DEL MUSEU I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
Nova museografia (a confirmar)
Execució del projecte museogràfic de la Casa de l’Heura i obertura al públic si es confirma la
subvenció concedida del Ministerio de Fomento.
INTERVENCIONS ALS EDIFICIS I JACIMENTS
- Edifici Museu – Arxiu Històric (4a planta): reforç del terra per tal de poder traslladar
l’hemeroteca a l’armari compacte instal·lat el 2015, cosa que permetrà guardar-ho
documentació i alliberar altres espais que es destinaran a tallers i exposicions.
- Edifici Museu – conjunt Termes-Decumanus:
- Gestions per a l’arranjament dels danys provocats per una fuita d’aigua procedent
dels pisos del c/ Termes Romanes.
- Manteniment general dels aparells del show control, il·luminació, vitrines, etc.
- Casa dels Dofins
- Manteniment general dels aparells del show control, il·luminació, ambientacions, etc.
- Jardí de Quint Licini i sala annexa:
- Manteniment general dels aparells del show control, la il·luminació, etc.
- Solució del problema de les humitats a la sala annexa (tancat al públic).
- Conducte d’aigües romà: neteja i manteniment, estudi projecte d’adequació museogràfica.
-Teatre romà: neteja del solar i projecte d’adequació.
- Sales de reserva (magatzem): instal·lació d’una coberta a la zona del balcó per tal de
protegir les peces que s’hi guarden (bàsicament maquinària).
- Turó d’en Boscà: manteniment esporàdic, a càrrec de personal del Museu de l’IMPO. Sense
servei de vigilància. Projecte de retolació.
- Can Miravitges: manteniment de les instal·lacions museogràfiques.
- Espai ampliació Jardí de Quint Licini: il·luminació i accés, mínim control d’humitats.
- Conjunt d’edificis a càrrec del Museu i relació amb les comunitats de propietaris i/o de veïns
dels següents immobles:
- Edifici Museu i Termes romanes i Decumanus (tres comunitats).
- Jardí de Quint Licini (una comunitat).
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- Casa dels Dofins (una comunitat).
- Casa de l’Heura (una comunitat).
- Sales de reserva del Museu (una comunitat).

10. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC IMMOBLE I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
- Patrimoni arqueològic
- Seguiment de les intervencions arqueològiques motivades per llicències d’obres.
- Seguiment de les obres menors.
- Elaboració d’informes de les llicències urbanístiques que se sol·licitin.
-Patrimoni arquitectònic
- Elaboració
arquitectònic.

d’informes

i

seguiment

d’algunes

intervencions

en

el

patrimoni

11. RECERCA
Època romana
- Seguiment i/o realització de treballs sobre les temàtiques següents per tal de publicar en el
futur llibres de petit format, produir exposicions o realitzar espectacles i tallers:
- El teatre a l’època romana.
- El fons de metalls del Museu de Badalona.
Història moderna i medieval
- Transcripció de documents de la col·lecció de pergamins de l’Arxiu Històric.
- Campanya de recuperació de pergamins de Badalona, per tal d’aconseguir donacions o
còpies i transcriure’ls.
Història i art dels segles XIX i XX
- Seguiment de les temàtiques següents:
- L’Abans Badalona, 1965-1987 (publicació editada per Efadós): documentació gràfica i
textos.
- La construcció de l’autopista i el seu impacte a Badalona, a càrrec de Jordi Albaladejo
(programa Memòria històrica)
- Entrevistes a persones protagonistes o testimonis de fets històrics (programa
Memòria històrica).

12. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS
Convenis de col·laboració
- Universitat de Barcelona
- Pràctiques dins el Màster de Museografia i gestió del patrimoni cultural.
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- Oferta de cursos dins el programa GaudiUB.
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Pràctiques acadèmiques Departament de Ciències de l’Antiguitat.
- Escola de Conservació i Restauració d’Obres d’Art Ecore: pràctiques de restauració.
Col·laboracions prestades pel Museu
- Ajuntament de Badalona: préstec de la sala d’actes amb algunes adaptacions horàries.
- Ajuntament de Badalona, Medi Ambient: dia dels parcs, oferta de visites guiades a la masia
de Can Miravitges.
- Ajuntament de Badalona, Medi Ambient: estudi de la plantació d’un jardí romà a Ca l’Arnús.
- Centre de Recursos Educatius: visites guiades al patrimoni de la ciutat i xerrada sobre la
història contemporània de Badalona i la formació dels barris, adreçades a mestres.
- Badalona Comunicació: intervencions relacionades amb la història de la ciutat, efemèrides,
personatges notables, etc.
- Grup de reconstrucció Històrica de Badalona: coordinació i seguiment del grup, recerca de
temes per elaborar tallers i espectacles de reconstrucció històrica.
Col·laboracions prestades al Museu
- Reconstrucció Històrica de Badalona: col·laboració en la Magna Celebratio, en els festivals
romanes a les quals el Museu és convidat, i en temes de recerca sobre la vida quotidiana en
temps dels romans.
- Voluntaris Àlbum de la Memòria (Arxiu d’Imatges): col·laboració estable a títol individual en
la digitalització i la documentació de fotografies.
- Voluntaris Badalona: col·laboració amb el Museu en la Magna Celebratio, les Nits d’Estiu,
algunes activitats esporàdiques i el préstec de mitjans de transport.
- Airdron Projects: filmació en dron de les restes arqueològiques de les Termes i el
Decumanus, de forma gratuïta, per incorporar-ho al web de l’empresa i del Museu.
Assistència a reunions periòdiques
- Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona
- Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya (Arqueoxarxa).
- Xarxa de Museus locals (Diputació): assistència a les reunions, préstecs d’obres per a
exposicions.
- Xarxa d’Arxius locals (Diputació): assistència a les reunions.
- Comissió de la Memòria Històrica: assistència a les reunions i col·laboració en l’organització
i realització d’algunes de les activitats.

13. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES
- Les que es vagin plantejant al llarg de l’any sobre museografia, arqueologia, història,
patrimoni, arxivística, fotografia, relació amb mitjans de comunicació, xarxes socials, etc.
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14. XARXA INFORMÀTICA
Xarxa informàtica
- Instal·lació d’una nova xarxa informàtica. Migració de dades. Creació d’una nova estructura
d’ordenació de les dades, de tipus bàsicament funcional, que permeti el treball real en xarxa
de tot el personal del Museu.

El Consell A P R O V A per UNANIMITAT la proposta de programa del
Museu per a l’any 2017.

3.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL PRESSUPOST DE 2017 I
PLANTILLA 2017.
Per part de la Directora es comenta la proposta de Pressupost i de la
plantilla del Museu per a l’exercici de 2017, que es detallen a continuació:
PROPOSTA PRESSUPOST 2017

DESPESES
Grup de programa CAP. 1

CONCEPTE

DESPESES PERSONAL

ART. 10

ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU

3331 MUSEUS

101.00

Retribucions bàsiques personal directiu

14.958,62

3331 MUSEUS

101.01

Retribucions complementàries personal directiu

36.001,30

ART. 13

PERSONAL LABORAL

3331 MUSEUS

130.00

Retribucions bàsiques personal laboral

3331 MUSEUS

130.01

Hores extraordinàries pers. laboral fix

3331 MUSEUS

130.02

Retribucions complementàries pers. laboral

3331 MUSEUS

132.00

Retribucions en espècie personal laboral

ART. 14

ALTRE PERSONAL

143

Retribucions altre personal

ART. 15

INCENTIUS AL RENDIMENT

3331 MUSEUS

150.01

Complement d'assistència

3331 MUSEUS

150.05

Altres conceptes de compl. de productivitat

3331 MUSEUS

151.01

Altres gratificacions

3332 MUSEUS

ARTICLE

50.959,92

511.474,84
230.699,60
5.673,60
274.945,64
156,00
0,00
0,00
61.514,22
0,00
51.720,19
9.794,03
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ART.16

QUOTES, PRESTACIONS, DESP.SOCIALS

184.840,48

3331 MUSEUS

160.00

Seguretat Social

3331 MUSEUS

162.04

Acció social

CAP. 2

DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS

ART. 20

ARRENDAMENTS

3331 MUSEUS

203.00

Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge

1.800,00

3331 MUSEUS

204.00

Arrendament material de transport

3.500,00

3331 MUSEUS

206.00

Arrendament equips processos d'informació

ART.21

REPARACIONS, MANT. I CONSERVACIONS

3331 MUSEUS

212.00

3331 MUSEUS

213.00

Rep., mant.i conserv. edificis i altres construccions
Rep., mant.i conserv. maquinària, instal.lacions i
utillatge

3331 MUSEUS

215.00

Rep., mant.i conserv. mobiliari i equips d'oficina

2.200,00

3331 MUSEUS

216.00

Rep., mant.i conserv. equips proc. informació

8.000,00

ART.22

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

3331 MUSEUS

220.00

Material oficina no inventariable

5.000,00

3331 MUSEUS

220.01

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

1.500,00

3331 MUSEUS

220.02

Material informàtic no inventariable

3.000,00

3331 MUSEUS

221.00

Energia elèctrica

3331 MUSEUS

221.01

Aigua

3331 MUSEUS

221.03

Combustibles i carburants

3331 MUSEUS

221.04

Vestuari de personal

1.500,00

3331 MUSEUS

221,05

Productes alimentaris

2.500,00

3331 MUSEUS

221.10

Productes de neteja

3331 MUSEUS

221.14

Reproduccions i altres articles botiga

7.000,00

3331 MUSEUS

221.99

Altres subministraments

1.000,00

3331 MUSEUS

222.00

Serveis de telecomunicacions

6.800,00

3331 MUSEUS

222.01

Comunicacions postals

2.500,00

3331 MUSEUS

223.00

Transports

1.100,00

3331 MUSEUS

224.04

Assegurances responsabilitat civil general

1.100,00

3331 MUSEUS

226.01

Atencions protocol·laries i representatives

700,00

3331 MUSEUS

226.02

Publicitat i propaganda

3331 MUSEUS

226.03

Publicacions en diaris oficials

3331 MUSEUS

226.06

Reunions, conferències i cursos

3331 MUSEUS

226.12

Activitats culturals

182.750,88
2.089,60

5.300,00

0,00
49.200,00
19.000,00
20.000,00

231.148,66

36.000,00
3.300,00
500,00

500,00

15.000,00
700,00
1.800,00
27.593,95
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3331 MUSEUS

226.99

Altres despeses diverses

3331 MUSEUS

227.00

Serveis de neteja

3331 MUSEUS

227.02

Servei d'atenció al públic

0,00

3331 MUSEUS

227.06

Estudis i treballs tècnics

0,00

3331 MUSEUS

227.16

Servei de monitoratge

34.774,74

3331 MUSEUS

227.99

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

22.000,00

ART.23

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

3331 MUSEUS

231.10

Locomoció del personal directiu

3331 MUSEUS

231.20

Locomoció del personal no directiu

CAP. 3

DESPESES FINANCERES

ART. 34

DE DIPÒSITS, FIANCES, I ALTRES

359.00

Altres despeses financeres

CAP. 5

FONS DE CONTINGÈNCIES

ART.50

FONS DE CONTINGÈNCIES

500

Fons de contingències

CAP. 6

INVERSIONS

ART.60

INVERSIONS

3331 MUSEUS

685000

Inversió patrimonial immobiliari

3331 MUSEUS

689000

Altres despeses en inversions de béns patrimonials

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS

ART. 83

CONCES. PRÉSTECS FORA SECTOR PÚBLIC

830.02

Bestreta nòmina de personal

9341

GESTIÓ
DEUTE I
TRESORERIA

3331 MUSEUS

3331 MUSEUS

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

500,00
54.779,97

1.200,00
200,00
1.000,00

350,00
350,00

5.478,19
5.478,19

82.800,00
500,00
82.300,00

6.300,00
6.300,00
1.190.566,31
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INGRESSOS

CONCEPTE

CAP. 3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ART.34

PREUS PÚBLICS

344.01

Serveis Museu (entrades)

35.000,00

344.02

Visites guiades

63.500,00

349.02

Preu públic utilit. domini públic, act., etc.

ART.36

VENDES

360.00

Vendes

ART.39

ALTRES INGRESSOS

399.00

Altres ingressos

CAP. 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ART.40

TR. COR. ADM. GRAL. ENT. LOCALS

400.00

Ajuntament de Badalona: funcionament general

400.25

Programa d'activitats

ART.45

TR. COR. COMUN. AUTÒNOMA

450.60

Generalitat: altres transferències corrents

ART.46

TR. COR. ENT. LOCALS

461.00

Diputació de Barcelona

ART.48

TR. COR. FAMÍLIES I INSTITUCIONS

480.01

Amics del Museu de Badalona

CAP. 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

ART.52

INTERESSOS DE DIPÒSITS

520.00

Interessos de dipòsits

250,00

521.00

Interessos de bestretes al personal

156,00

CAP. 7

TRANSFERÈNCIES CAPITAL

ART.70

TRANSFERÈNCIES CAPITAL

70010

Ajuntament - inversions

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS

ART.83

REINT. PRÉSTECS FORA SECTOR PÚBLIC

830.02

Bestretes al personal
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

ARTICLE

107.300,00

8.800,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00

965.000,00
965.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.760,31
8.760,31

406,00

82.800,00
82.800,00

6.300,00
1.190.566,31
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RESUM DESPESES PER ÀREES DE DESPESA
Àrea 3

3331

MUSEUS

1.190.216,31

Àrea 9

9341

GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA

350,00

TOTAL

1.190.566,31

RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS
CAP. 1

DESPESES PERSONAL

808.789,46

CAP. 2

DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS

286.848,66

CAP. 3

DESPESES FINANCERES

CAP. 5

FONS DE CONTINGÈNCIES

CAP. 6

INVERSIONS

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS

350,00
5.478,19
82.800,00
6.300,00

TOTAL

1.190.566,31

RESUM INGRESSOS PER CAPÍTOLS
CAP. 3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

127.300,00

CAP. 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

973.760,31

CAP. 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

406,00

CAP. 7

TRANSFERÈNCIES CAPITAL

82.800,00

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS

6.300,00

TOTAL

1.190.566,31

PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA 2017
Grup Places Vacants
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior

A1

7

1

Tècnics/ques de grau mitjà
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Tècnic de grau mitjà

A2

1

1

C1

3

2

Auxiliar tècnic/a administratiu/va

C2

2

1

Cap de manteniment i consergeria

C2

2

0

AP

1

1

A1

1

1

Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Auxiliars tècnics/ques

Personal d’oficis
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Direcció

El Sr. Ballesteros sol·licita que a la proposta de pressupost de l’any vinent,
es faci constar una taula comparativa entre el pressupost de l’exercici
anterior i el pressupost que es proposi aprovar.
El Consell A P R O V A per 3 vots a favor i 4 abstencions la proposta de
Pressupost i de la plantilla del Museu per a l’exercici de 2017.

4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE FIXACIÓ DELS SERVEIS
PRIORITARIS ALS EFECTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
TEMPORAL PER PART DEL MUSEU DE BADALONA DURANT L’ANY
2017.
La Directora dóna compte d’una Resolució del proppassat 30 de desembre
de 2016 de fixació dels serveis prioritaris a efectes de contractació de
personal temporal per a l’any 2017, la part dispositiva de la qual es
transcriu íntegrament a continuació:
“ÚNIC: Fixar com a serveis prioritaris, als efectes de la contractació de personal
laboral temporal per part del Museu de Badalona durant l’exercici de 2017, el
servei de manteniment, el sector econòmic, el servei de protecció i conservació
dels fons arqueològics i el d’atenció al públic que presta el personal adscrit al
Museu de Badalona, en les categories A1, C1, C2 i E, per tal de garantir la
prestació del servei públic.”
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El Consell es dóna per assabentat de la Resolució de fixació dels serveis
prioritaris als efectes de contractació de personal temporal per part del
Museu de Badalona durant l’any 2017, en els termes anteriorment
exposats.

5.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT DE
MÀXIMA URGÈNCIA D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU.
Així mateix, la Directora dóna compte d’una Resolució del proppassat 2 de
febrer, de contractació de personal, la part dispositiva de la qual es
transcriu íntegrament a continuació:
“1. Declarar la màxima urgència i l’excepcionalitat en el procediment de
contractació, en règim laboral, a José Luis Tejada Andú, en la modalitat
contractual d’interinitat amb duració determinada a temps complet, fins a la
provisió definitiva de la plaça i d’acord amb el següent detall:
Nom i cognoms

JOSÉ LUIS TEJADA ANDÚ

Procediment

Màxima urgència

Plaça -

Administratiu (C013)

DNI

52277633J

6 de febrer de 2017
Substituït/d ------Motiu
Cte. laboral d’interinitat per proveir plaça vacant
a
--Les establertes
art.71
Titulació
Condicions
Batxillerat
D.214/90 i normativa
acreditada
exigides
concordant
Codi contracte
410
CCC
081009359737
% Jornada

Efectes

Grup

C1

CNAE

91

100 – Temps complet

2. El treballador, José Luis Tejada Andú, ocuparà el lloc de treball que tot seguit
s’esmenta, i se li assignaran les retribucions corresponents d’acord amb la
vigent relació de llocs de treball. El lloc de treball que ocuparà es troba entre els
serveis prioritaris fixats al Museu de Badalona per a l’any 2017:
Lloc treball estructural
C. Destinació

Recepció (atenció al
Titulació
públic)
20
Triennis

ESO

3. Les despeses previstes per a aquesta contractació quedaran consignades en
el pressupost de 2017 en pròrroga de 2016 en les partides detallades a
continuació:
Concepte
Sou base i triennis (GRUP C1)

Import
8.957,70 €

Aplicació pressupostària
retribucions bàsiques personal
0-3331-13000
laboral
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Complement destí (20)
Complement específic
Seguretat social
Total període

5.578,39 €
6.308,19 €
6.730,62 €
27.574,90
€

0-3331-13002
0-3331-13002
0-3331-16000

R. compl. personal laboral
R. compl. personal laboral
Seguretat social

4. Aquesta plaça, amb codi C013 en la RLT del Museu de Badalona, s’incorporarà a
la Oferta d’Ocupació pública del Museu de Badalona per a l’any 2017.
5. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada, comunicar a la resta
d’interessats, i donar compliment als tràmits procedimentals que en dret
procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents acords.”

El Consell es dóna per assabentat de la Resolució del proppassat 2 de
febrer, transcrita anteriorment.

6.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ AL SISTEMA
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) I DEL CONSORCI CATALÀ DEL
DESENVOLUPAMENT LEOCAL (CCDL).
Per part de la Direcció i la Secretaria s’exposa que seria molt convenient
adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català de Desenvolupament
Local (CCDL), ja que resultaria molt avantatjós per tal de poder adquirir
l’equip informàtic que el Museu necessita. Aquesta adhesió es portaria a
terme en els termes que segueixen:
“Primer.- Acordar l’adhesió del Museu de Badalona al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa-presidenta del Museu de Badalona i la Vicepresidenta del Museu de Badalona, perquè en nom i representació d’aquesta
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per
l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que
siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi.
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Tercer.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament
Local.”

Els membres del Consell acorden eliminar de la part dispositiva segona la
següent frase “permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin
d’interès i que la Central de contractació formalitzi”, de tal forma que el
Consell A P R O V A per 6 vots a favor i 1 en contra adherir-se al sistema
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i del Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL)
en els termes següents:
“Primer.- Acordar l’adhesió del Museu de Badalona al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa-presidenta del Museu de Badalona i la Vicepresidenta del Museu de Badalona, perquè en nom i representació d’aquesta
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per
l’efectivitat del present acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament
Local.”

7.- PRÉSTEC DE PECES.
Per part de la Direcció s’expliquen les peces de les col·leccions del Museu
que s’han prestat o s’han de prestar amb motiu de diverses exposicions.
En el cas de l’exposició itinerant El sexe a l’època romana, es prestaran les
peces següents –que formen part de l’exposició- al Museu de la Prehistòria
de València (26 de gener-30 d’abril), el Museu del suro de Palafrugell
(maig-setembre) i al Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de
Gramenet (setembre-desembre):
Núm. inv.

Nom de la peça
Venus (només en el cas del Museu de la Prehistòria de
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València)
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, es
prestaran les peces següents –que formen part de l’exposició- al MAC
Empúries (8 d’abril a juny), al Museu Comarcal de la Noguera (8 de
setembre a 29 d’octubre), al museu de Gavà, al MAC Girona i al MAC
Barcelona (desembre-gener):
Núm. inv.

Nom de la peça

4475

Vaset ovoide de fireta de nines

6500

Dau o tessera

3638

Fitxa de vidre blau turquesa

3699

Fitxa de joc d’os

3700

Fitxa de joc d’os

3938

Fitxa de joc de vidre

4191

Fitxa de joc de vidre

4274

Fitxa de vidre

4442

Fitxa de vidre

6602 (A)

Fitxa de pedra negra

6647

Fitxa de pedra

7291

Fitxa de pedra

7315

Fitxa de vidre

9294

Fitxa de pedra

9774

Fitxa de pedra o de vidre fosc

11254

Fitxa de pedra

4146

Vaset de fireta

3838

Vas/gobelet
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També s’ha renovat el préstec de les peces que es troben exposades al
restaurant del Palau Moja (The Catalan Heritage House), fins al mes de
juliol de 2017:
Núm. inv.

Nom de la peça

6557

Bol de terra sigillata sud-gàl·lica Drag. 30

3842

Bol de terra sigillata sud-gàl·lica Drag. 37. Decorat amb cercles
amb flors i lleons

3858

Plat de terra sigillata sud-gàl·lica Drag. 18.segell OF. IMON.

12655

Plat de terra sigillata sud-gàl·lica Drag. 18.segell OF. CAN.

6558

Plat de terra sigillata sud-gàl·lica Drag. 36

3542

Bol de terra sigillata sud-gàl·lica Drag. 27. segell OF. MACEA.

3847

Bol de terra sigillata sud-gàl·lica Drag. 27.segell OF. CRES.

El Consell es dóna per assabentat de les peces del Museu anteriorment
detallades que es prestaran al llarg de l’any.
8.- PRECS I PREGUNTES.
El Consell comenta la troballa del mosaic fet amb tessel·les (un refinat
dibuix de gran valor i que es troba en bon estat de conservació) que ha
quedat al descobert amb les excavacions arqueològiques que s’estan fent
al lateral de l’autopista C-31. El Sr. Aguayo comenta que es conservarà i
la Directora manifesta que s’estudiarà extreure’l i traslladar-lo al Museu.
Aquestes excavacions també han deixat al descobert pintures murals i
altres elements corresponents a cases benestants de l'època. El Sr.
Ballesteros també manifesta que aquesta troballa amplia els límits de la
ciutat romana i la Directora ho confirma.

I, no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dóna per
aixecada la sessió.
Vistiplau
La Presidència

N’he pres raó
La Secretària delegada

Eulàlia Sabater i Díaz

Elena Leal Beltrán
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