Una oportunitat per conèixer
una de les joies de la ciutat, una fàbrica i una marca
emblemàtiques pel seu valor
tant a nivell patrimonial com
històric.
Anís del Mono. c/ Eduard Maristany,
115. 10 i 12 h. Preu: 6 €. Inscripció prèvia
i pagament al Museu. Places limitades.

Dijous 26
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Estels, ermites i esglesioles
de la Serralada de Marina
Museu. 19 h. Entrada lliure.

octubre
Dijous 3

CONFERÈNCIA I PUBLICACIÓ
Patrimoni confiscat a la
Guerra Civil. La col·lecció
d’art de la família Muntadas
a Badalona

Conferència a càrrec de Yolanda Pérez Carrasco, autora del

Diumenge 6
VISITA GUIADA
Monestir de Sant Jeroni de
la Murtra

Descobrirem aquesta magnífica obra del gòtic català en
què destaca el claustre del
segle XV, amb els capitells i
les claus de volta ricament
esculpides amb retrats de
personatges il·lustres que van
contribuir a la prosperitat del
monestir. També es visiten el
celler, el refetor i les restes de
l’església.
Porta del monestir, 11 h. Preu: 6 €.
Inscripció prèvia al Museu. Places
limitades.

Dijous 10

Dissabte 26 i diumenge 27

el valor artístic d’algunes làpides i panteons.

Diumenge 17

Diumenge 15

JORNADES EUROPEES DEL
PATRIMONI
Visita guiada a les
Termes i el Decumanus

PUBLICACIÓ
El Doctor Bassols. Una vida
dedicada a la Salut

FESTIVAL
48 Hores Festival Open House

Riera Matamoros, s/n, 11 h. Preu: 6 €.
Inscripció prèvia al Museu.Places
limitades.

VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono

VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono

Visita guiada 11.30 h. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al Museu.
Pl. Assemblea de Catalunya, 1.

Dijous 24

Anís del Mono. c/ Eduard Maristany,
115. 10 i 12 h. Preu: 6 €. Inscripció
prèvia i pagament al Museu. Places
limitades.

Anís del Mono. c/ Eduard Maristany,
115. 10 i 12 h. Preu: 6 €. Inscripció
prèvia i pagament al Museu. Places
limitades.

CONFERÈNCIA
Cicle baró de Maldà

Badalona en l’època del baró de
Maldà. A càrrec de la historiadora i conservadora del Museu
de Badalona M. Dolors Nieto.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

Divendres 25 a dimecres 30
Dijous 17
CONFERÈNCIA
Cicle baró de Maldà

El menjar i el vestir en l’època
de la Il·lustració. A càrrec de
l’arqueòleg i museòleg Joan
Santacana.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

CONFERÈNCIA
Cicle baró de Maldà

El baró de Maldà, primer cronista de la vida de Barcelona
i el seu temps. A càrrec de
la professora Carme Rubio
Larramona.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

Estels, ermites i esglesioles
de la Serralada de Marina
EXPOSICIÓ. Del 26 de setembre al 3 de novembre

© Mariano Pagès

Una visió inèdita del patrimoni religiós, arquitectònic i
cultural de la Serralada de Marina a través de la mirada
artística del fotògraf Mariano Pagès. Els estels són el fil
conductor de les 26 imatges que integren aquesta exposició –totes fetes durant la nit i, sovint, en condicions
de foscor total–, unes instantànies de singular bellesa
que ens fan descobrir la inestimable riquesa patrimonial que amaga el nostre entorn natural.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

VIATGE CULTURAL
Més enllà de la frontera.
Entre el Douro i el Miño.

Aquesta tardor us convidem a
participar d’un viatge cultural ben
especial que ens portarà a conèixer
el nord de Portugal i Galícia.
Més informació a
www.museudebalona.cat

Diumenge 20

El Museu col·labora a l’Open
House, la cita anual dels amants
de l’arquitectura i el patrimoni,
amb visites lliures i no guiades al
Museu (espai Termes i Decumanus), al Jardí de Quint Licini i a la
fàbrica de l’Anís del Mono.
Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenge de 10 a 14 h.

Dimecres 30
RECITAL POÈTIC
Una nit al Decumanus amb
poesia

ÚLTIM DIA EXPOSICIÓ
Estels, ermites i esglesioles
de la Serralada de Marina

Dijous 14
EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ
El Doctor Bassols. Una vida
dedicada a la Salut
Parròquia Mare de Déu de la Salut.
Passeig de la Salut, 28, 19 h. Entrada
lliure.

Anís del Mono. c/ Eduard Maristany,
115. 10 i 12 h. Preu: 6 €. Inscripció prèvia
i pagament al Museu. Places limitades.

El Doctor Bassols. Una vida
dedicaca a la Salut

Termes-Decumanus, 19 h. Entrada
lliure.

Es compleixen 100 anys del naixement i 60 de la mort
de Ramon Bassols Genís (1919-1959), el conegut doctor
Bassols, que dóna nom a una de les principals avingudes
que travessen el barri de Llefià de Badalona. Coincidint
amb aquesta efemèride, el Museu edita un llibre biogràfic fet a partir de la recerca de la seva filla gran, Antònia
Bassols, dels records familiars i de diverses persones
que el van conèixer.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

Dijous 28

novembre

De José Miguel Cuesta Gómez.
En el marc de l’exposició La
Transició.

VISITA TEATRALITZADA
Cementiri del Sant Crist

desembre

Museu. 19 h. Entrada lliure.

Diumenge 3

Dijous 12
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
El diamant de Badalona.
150 anys de l’Anís del Mono
Museu. 19 h. Entrada lliure.

La Transició. Badalona (1976-1982)
vista per Enric Giralt

PUBLICACIÓ. 22 d’octubre i 14 de novembre

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
La Transició. Badalona
(1976-1982) vista per Enric
Giralt

PRESENTACIÓ PUBLICACIÓ
El moviment veïnal al Barcelonès Nord (1954-1987)

A càrrec de Marcel Riera.

Aprofitant la proximitat de la
festa de Tots Sants, farem un
itinerari per conèixer els personatges més significatius de
la història de la ciutat enterrats
en aquest recinte, i descobrir

VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono

Dijous 21

EXPOSICIÓ. Del 21 de novembre al 16 de febrer

Enric Giralt Paulí (Badalona 1945-2012) va ser un periodista destacat i una persona políticament compromesa
amb el partit socialista. Molt aficionat a la fotografia,
els anys 1976-1982 va reflectir Badalona en un conjunt
d’imatges que il·lustren molt bé l’etapa de la Transició.
Després de la seva mort, la família va donar al Museu el
seu fons fotogràfic, que nodreix l’exposició, on podrem
veure el que passava a la ciutat en un període curt, però
molt intens i determinant per al futur.

Divendres 20
CONCERT DE NADAL

A càrrec del Conservatori i l’Escola de Música Moderna, amb el
Cor Jove i un petit grup instrumental, que interpretaran nadales
europees i afroamericanes, amb
arranjaments actuals, una mica
jazzístics i de teatre musical.
En algunes cançons es preveu
la participació de solistes vocals
que interactuen amb el cor.
Espai Termes-Decumanus. 20 h. Durada: 50 minuts. Activitat gratuïta. Cal
recollir la invitació al Museu a partir del
10 de desembre. Aforament limitat.

El diamant de Badalona.
150 anys de l’Anís del Mono
EXPOSICIÓ. Del 12 de desembre al 2 de febrer

La fàbrica de l’Anís del Mono és una de les més antigues
que funcionen a Badalona, i el seu producte un dels més
coneguts i apreciats arreu del món. La famosa etiqueta
que l’identifica porta la data de 1870 –encara que, probablement, la producció es va iniciar abans– i, per tant,
el 2020 celebrarà el 150è aniversari. Amb aquest motiu,
el Museu presenta una petita exposició que posa de relleu la imatge de la marca, la primera que va envasar
l’anís en una ampolla adiamantada, que seria imitada
per molts altres fabricants.

© António Guillén

VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono

Museu. 19 h. Entrada lliure.

Dimarts 22

© Enric Giralt

Diumenge 15

Diumenge 13

© Família Bassols

setembre

llibre esmentat. Presentarà
l’acte Joan Villarroya. catedràtic de la UB.

La informació continguda en aquesta agenda pot patir modificacions d’última hora. El Museu es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no s’arriba a un mínim de reserves.

servei de visites guiades

Poblat ibèric del Turó d’en Boscà. Situat en un lloc amb vistes

privilegiades, el poblat, que estava defensat per una muralla, ens permetrà aproximar-nos a la vida i a la cultura dels ibers, que van viure al
territori de Badalona molt abans de l’arribada dels romans.

Ciutat romana de Baetulo. Al subsòl del Museu es conserven 3.400

m2 de restes de la ciutat de Baetulo, un conjunt excepcional per la seva
extensió i per la seva museografia, innovadora i espectacular. L’itinerari
inclou les termes, els principals carrers de la ciutat i l’exposició que recull
peces singulars i de vida quotidiana, pertanyents a la ciutat de Baetulo.

Parc històric de Can Solei i Ca l’Arnús. És un espai histori-

coartístic i natural únic a la nostra ciutat, que inclou la casa principal,
d’estil neoclàssic, la dels convidats, la torre del rellotge amb l’estació
meteorològica i el jardí romàntic.

Dalt de la Vila, de l’edat mitjana a l’època moderna. En

el Dalt de la Vila, a més d’haver-hi els fonaments de la ciutat romana, es
conserven les traces de la Badalona medieval i moderna, que testimonien
una època en què la població urbana es concentrava en un petit nucli.

Cementiri del Sant Crist. L’tinerari recupera alguns dels personat-

ges més significatius de la història de la ciutat, que es troben enterrats en
aquest recinte, i descobreix el valor artístic d’algunes làpides i panteons.

nous fons del museu
Donacions de peces i fotografies al Museu, de maig a agost de 2019.

Josep Rafael i Salvador Alsina Dalmau, pintures i aquarel·les que havien estat
de Salvador Alsina Valls; Núria i M. Teresa Casals Cortès, imatge Sant Antoni
de fusta i vestit de casament d’home; Josep Estruch Traité, tres bombones
de vidre verd de Vidriera Badalonesa, SA; Francisco Puértolas Brouhon,
estufa de ferro colat provinent de La Pansa; Pilar Gálvez Horna, pentinador i
faldilles/enagos; Joan Llorens Montoy, balança de precisió provinent de Cebal
Entec; Joaquim Seriol Barceló, fons de fotografies en b/n, obra de Joaquim
Seriol i Albatella; Josep Tena Miralles, campana de vidre; Editorial Efados,
SL. conveni per a l’ús del fons fotogràfic de l’edició L’Abans-Badalona (19661983); Josep Rafel i Salvador Alsina Dalmau, llibres i documentació personal
del seu pare Salvador Alsina Valls; Jaime Gotzens Busquets, documentació
de la fàbrica i botiga La Sopera de pastes alimentoses; Ricard Ruiz Llansó,
làmina en memòria de Buenaventura Durruti; Jordi Surià Guillaumes, fons de
la descol·lectivització del Gremi de fabricants de maons; Unió Gimnàstica i
Esportiva, l’arxiu històric de l’entitat.

Noves troballes arqueològiques a l’Estrella

Façana marítima i pont
del petroli. Itinerari pel passeig

La intervenció arqueològica entre la Rambla de
Sant Joan i el torrent de la
Batllòria ha posat al descobert una gran vil·la romana,
dedicada a la producció de
vi. Altres restes permeten
constatar l’ocupació de la
zona des d’època romana fins a l’actualitat. Entre
els materials recuperats,
destaca una inscripció en
pedra amb el nom PORCI,
que testimonia la relació
de Marcus Porcius, productor de vi que ja s’havia
vinculat a Baetulo, amb la
vil·la descoberta. També
s’ha recuperat una llàntia
de terracota en forma de
gladiador, una peça excepcional, molt detallista i de
gran qualitat.

Marítim, des de la riera de Canyadó
fins al pont del petroli, que explica
la progressiva ocupació de la franja costanera, vinculada a la pesca
i, sobretot, a la industrialització.

Can Miravitges. Masia d’origen medieval, molt reformada als segles

XVII i XVIII. Es visita el celler i la casa, i s’expliquen les transformacions
del camp català i la vida a pagès. També es dona a conèixer l’obra del
pintor i escenògraf Antoni Ros i Güell, últim propietari del mas.

El modernisme i la industrialització. Itinerari que explica

l’eixample de la Plana i que mostra el creixement de la ciutat amb la
industrialització. El recorregut inclou diverses obres modernistes, tant
habitatges, com fàbriques i establiments comercials.

Fàbrica de l’Anís del Mono. Fundada per Josep i Vicenç Bosch

el 1870, la fàbrica conserva l’antiga sala de destil·lació i diversos elements modernistes. La visita mostra el procés de fabricació de l’anís
i altres begudes que s’hi produeixen, com les Aromes de Montserrat.

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Magnífica obra del

gòtic català que permet entendre el feudalisme i el poder de l’Església
durant les edats mitjana i moderna. Destaca el claustre amb claus de
volta i capitells ricament esculpits amb imatges religioses i retrats de
personatges il·lustres que van contribuir a la prosperitat del monestir.

serveis
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.
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.
Horaris de consulta: dimarts de 10 a
14 h i dimecres de 10 a 14 h i de 17
a 20 h.

El Museu a l’Any
Margarida Xirgu
agenda

El Museu s’incorpora a la
Comissió Any Xirgu, creada per la Generalitat de
Catalunya amb motiu del
cinquantenari de la mort de
l’actriu, que durant molts
anys va residir a Badalona.
El Museu hi col·laborarà
aportant material expositiu
i organitzant una activitat
commemorativa de cara
al 2020. Recordem que
el llibre Margarida Xirgu,
cartografia d’un mite, de
Francesc Foguet, editat pel
mateix Museu, continua a
disposició de les persones
que el vulguin adquirir.

SETEMBRE - DESEMBRE 2019
agenda setembre - desembre 2019
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
Horari Museu: de dimarts a dissabte,
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h.
Tancat els dilluns i els dies 11 de
setembre, 25 i 26 de desembre.

Teniu vestits del modista
Pedro Rovira?

Casa dels Dofins i Jardí de Quint
Licini: segon diumenge de cada mes
i visites en grup amb reserva prèvia.

Servei de visites concertades:
tel. 933 841 750

Per a l’Arxiu d’Imatges, podeu preparar la vostra consulta, enviant un
correu electrònic:
dnieto@museudebadalona.cat

facebook.com/museubadalona/
instagram.com/museubdn/
twitter.com/museubdn
www.flickr.com/photos/museudebadalona/

disseny original: albertnavarro.cat

El Museu organitza periòdicament visites guiades per donar a
conèixer de prop el patrimoni arqueològic i històric de la ciutat
de Badalona. També podeu sol·licitar-les a hores convingudes a
info@museudebadalona.cat o al telèfon 933 841 750

noticiari

Museu de Badalona

El Museu prepara, amb la fundació Antoni de Montpalau,
una exposició i una publicació sobre el modista badaloní
Pedro Rovira i Planas (19211978), amb motiu del centenari del seu proper naixement. Demanem que les persones que tinguin material que
hi estigui relacionat –vestits,
complements, fotografies,
etc.– que es posin en contacte amb nosaltres per tal de
poder-lo documentar i, si s’escau, incorporar-lo a l’exposició. Contacte: Dolors Nieto,
dnieto@museudebadalona.cat

