Museu de Badalona

agenda

JUNY- SETEMBRE 2022

AGENDA
JUNY-SETEMBRE

juny
26/05-25/09

EXPOSICIÓ

Les fàbriques perdudes de la façana marítima
Des del 26 de maig fins al 25 de setembre
Horari: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h.
Entrada lliure
La mostra rememora el procés d'industrialització
que va viure la façana marítima badalonina des
de mitjan segle XIX fins als anys quaranta del
segle XX, repassant la història i els testimonis
conservats d'algunes de les fàbriques més
destacades d'aquesta àrea de la ciutat.

juny

DIJOUS 2

CONFERÈNCIA
El moviment obrer abans de la Guerra Civil
A càrrec de Joan Villarroya i Font
En el marc de l’exposició Les fàbriques perdudes
de la façana marítima que es pot veure,
gratuïtament, al Museu fins al diumenge 25 de
setembre (agost tancat).
Museu. 19 h.
Entrada lliure

juny

DIUMENGE 5

VISITA GUIADA
La Casa dels Dofins i la Casa de l'Heura
C/ Lladó, 55. 10:30 h
Preu: 5,93 € (inclou l'entrada al Museu)
Visita guiada a les dues cases patrícies
museïtzades de la ciutat romana de Baetulo,
la Casa dels Dofins i la Casa de l’Heura, que
permet descobrir com vivien les elits de la ciutat
de finals del segle I aC, enriquides gràcies a la
producció i comercialització del vi.

juny

DIMARTS 7

CONFERÈNCIA
El mosaic del carrer Pujol
A càrrec d'Esther Gurri i Sílvia Llovet
En el marc de les Jornades Europees
d'Arqueologia 2022.
Museu. 19 h.
Entrada lliure

juny

DIMARTS 14

CONFERÈNCIA
Nova planta de la ciutat romana de Baetulo
A càrrec de Clara Forn, Pepita Padrós i Jacinto
Sánchez.
En el marc de les Jornades Europees
d'Arqueologia 2022.
Museu. 19 h.
Entrada lliure

juny

DIUMENGE 19

VISITA GUIADA
Jornades Europees d'Arqueologia: el patrimoni
arqueològic de Badalona
Visita al nou espai arqueològic, no museïtzat,
del carrer de Coll i Pujol.
En el marc de les Jornades Europees
d'Arqueologia 2022.
Gratuït amb inscripció prèvia al web del Museu a partir
de l'1 de juny
Inscripció grup 11 h
Inscripció grup 11:45 h
Inscripció grup 12:30 h
Inscripció grup 13:15 h

juliol
DIVENDRES
1,8,15 I 22

NITS D'ESTIU DEL MUSEU
A L'ANÍS DEL MONO
Divendres 1, 8, 15 i 22 de juliol
Visita guiada i concert
Preu: 15 €
Torna la calor i també ho fa tot un clàssic de
l’estiu badaloní com són les Nits d’Estiu del
Museu a la fàbrica de l’Anís del Mono. Un any
més, omplim de música un dels espais
patrimonials més singulars de la ciutat, amb una
vetllada única que us permetrà descobrir la
història d’aquesta emblemàtica marca i gaudir
d’un concert a la fresca del pati.
Entrades a la venda a partir del 14 de juny

juliol

DIUMENGE 3

VISITA GUIADA
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
10:30 h
Preu: 5,93 €
Descobrirem aquesta magnífica obra del gòtic
català en què destaca el claustre del segle XV,
amb els capitells i les claus de volta ricament
esculpides amb retrats de personatges il·lustres
que van contribuir a la prosperitat del monestir.
També es visiten el refetor i les restes de
l’església.
Lloc de trobada: porta del monestir.
Comprar entrades

setembre
DIUMENGE 4

VISITA GUIADA
La Casa dels Dofins i la Casa de l'Heura
C/ Lladó, 55. 10:30 h
Preu: 5,93 € (inclou l'entrada al Museu)
Visita guiada a les dues cases patrícies
museïtzades de la ciutat romana de Baetulo,
la Casa dels Dofins i la Casa de l’Heura, que
permet descobrir com vivien les elits de la ciutat
de finals del segle I aC, enriquides gràcies a la
producció i comercialització del vi.
Comprar entrades

setembre

DIJOUS 8

CONFERÈNCIA
El procés de descontaminació de la façana
marítima de Badalona
A càrrec de Pier Berglund
En el marc de l’exposició Les fàbriques perdudes
de la façana marítima que es pot veure,
gratuïtament, al Museu fins al diumenge 25 de
setembre (agost tancat).
Museu. 19 h.
Entrada lliure

setembre

DIJOUS 15

CONFERÈNCIA
La transformació de la franja de ponent de la
façana marítima i els projectes de les 3
xemeneies
A càrrec de Xavier Salvà i Rafael Argelich
En el marc de l’exposició Les fàbriques perdudes
de la façana marítima que es pot veure,
gratuïtament, al Museu fins al diumenge 25 de
setembre (agost tancat).
Museu. 19 h.
Entrada lliure

setembre

DIUMENGE 18

VISITA GUIADA
Fàbrica de l'Anís del Mono
10, 10:30, 11, 11:30 h, 12 i 12:30 h
Preu: 5,93 €
La visita permet conèixer el procés de
producció de l’Anís del Mono que es fabrica
des de fa més de 150 anys. Destaquen, pel seu
valor patrimonial, la sala de destil·lació, l’arxiu i
el despatx de la gerència, d’estil modernista.
Coneixerem les campanyes publicitàries
ideades per Vicenç Bosch i descobrirem els
secrets de la característica ampolla de l’anís i
de la seva famosa etiqueta.
Adquisició de tiquets:
Entrades 1r grup. 10 h
Entrades 2n grup. 10:30 h
Entrades 3r grup. 11 h
Entrades 4rt grup. 11:30 h
Entrades 5è grup. 12 h
Entrades 6è grup. 12:30 h
Places limitades.

setembre

DIMARTS 20

RECITAL DE POESIA
La punxada del passat
A càrrec de Marcel Riera
En el marc de l’exposició Les fàbriques perdudes
de la façana marítima que es pot veure,
gratuïtament, al Museu fins al diumenge 25 de
setembre (agost tancat).
Museu. 19 h.
Entrada lliure

setembre

DIJOUS 22

CONFERÈNCIA
La indústria i el tren a la façana marítima de
Badalona
A càrrec de Xavier Nubiola
En el marc de l’exposició Les fàbriques perdudes
de la façana marítima que es pot veure,
gratuïtament, al Museu fins al diumenge 25 de
setembre (agost tancat).
Museu. 19 h.
Entrada lliure

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BADALONA
L'Arxiu històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN) conserva documentació de
l'Ajuntament fins al 1945, així com altra documentació procedent de
donacions d'empreses, entitats i particulars de la ciutat.
Obert dimarts i dimecres de 10 a 14 h i dimecres de 17 a 20 h. Es
recomanable demanar cita prèvia: mcarreras@museudebadalona.cat

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

HORARI:
Horari de consulta de l'Arxiu Històric i de l'Arxiu d'Imatges:
Dimarts i dimecres de 10 a 14 h i dimecres de 17 a 20 h.

DONACIONS DE PECES I FOTOGRAFIES DE L'ANY 2022
Assoc Veïns del Centre, conjunt fotografies d’activitats de l’associació de
veïns en diversos anys; Mercè Clapés Mongay, vestits de nena i vestit de
dama d'honor dels Jocs florals de 1968 i vestit de núvia feta per la modista de
Badalona, Maryse de l’any 1960; Carme Clarós Sanchez, dos conjunts de
vestir de còctel i tres vestit de senyora fets pel modista de Badalona, Pedro
Rovira; Rosa Colomé, dues pintures a l’oli de Martí Pujol i de Concepció Caritg;
José Francisco Carrasco, conjunt fotografies dècada dels setanta; Albert
Ibáñez, còpia en digital de fotografies del grup de teatre S'estira i S'arronsa
(anys setanta); Josep Pujals Llopart, peces de vestuari de treball de
Montalifita SA; REBASA, Medaller de Deutsch i Cia.; Teresa Sàbat del Riu,
tarja de felicitació de Badalona de Pedro Rovira; Josep M. Sabater i Coloma
Lleal, donació de diverses fotografies i negatius i una figura d’una Mare de
Déu de fusta; Edelmir Sancho, còpia de diverses fotografies d’activitats de
l’Aspirantat de Santa Maria.

Horari Museu:
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h.
Horari exposicions temporals:
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges de 10 a 14 h
Tancat els dilluns, 24 de juny, 15 d'agost i 11 de setembre
Casa dels Dofins i Casa de l'Heura:
segon diumenge de cada mes i visites en grup amb reserva prèvia.
Jardí de Quint Licini:
aquest espai està tancat temporalment.
Servei de visites concertades: 933 841 750 / 934 641 149

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

La informació continguda en aquesta agenda pot patir modificacions
d'última hora.

No et perdis res
SEGUEIX-NOS!

