maig
Diumenge 5
VISITA GUIADA
Bacus, les màscares del déu
Museu. 11,30 h. Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia.

Diumenge 12
ÚLTIM DIA EXPOSICIÓ
La gran il·lusió. El cinema a
Badalona 1898-1975
Dijous 16
CONFERÈNCIA
Oh museus!... Les meves vivències
arqueològiques a Badalona i Tiana
A càrrec de Josep Maria Padrós.
Director del Museu de Badalona
entre els anys 1971 i 1975.
Museu. Decumanus. 19 h. Entrada lliure.

Dissabte 18
LA NIT DELS MUSEUS
Baetulo Ciutat Romana
Museu. De 19 a 1 h. Entrada lliure.

Diumenge 19
Dijous 9
CONFERÈNCIA
La importància del vi a Baetulo
A càrrec de Montserrat Comas,
arqueòloga i col·laboradora
del Museu de Badalona. Amb
motiu de l’exposició Bacus, les
màscares del déu.
Museu. De 19 h. Entrada lliure.

TALLER FAMILIAR
Les màscares del déu
En el marc de l’exposició
dedicada al déu Bacus, convidem
els més petits a descobrir
aquesta divinitat, protectora
del vi i del teatre, tot fent una
màscara com la que es posaven
els actors a l’antiguitat.
Museu. 11 h. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

VISITA GUIADA
Bacus, les màscares del déu
Museu. 11,30 h. Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia.

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

Dimarts 21
PRESENTACIÓ
Segell Bacus
Presentació del segell dedicat a
l’escultura de Bacus recuperada
en la intervenció arquelògica
del lateral de la C-31. Després de
la presentació, Esther Gurri,
comissària, farà una breu visita
guiada a l’exposició Bacus, les màscares del déu.
A càrrec del Grup Filatèlic Badalona.

Dissabte 25
SORTIDA CULTURAL
Cases singulars de Barcelona
Us proposem una sortida
sorprenent! Us convidem a
conèixer algunes de les cases
més singulars de la veïna ciutat de Barcelona, autèntiques
joies amagades, fruit d’un dels
períodes de creixement econòmic i cultural més importants
que ha viscut el nostre país, la
industrialització.
L’itinerari ens portarà a descobrir la Torre Bellesguard -una
de les obres més personals i
fascinants d’Antoni Gaudí-, la
Casa Rocamora -on es conserva
un dels fons privats més importants del món- i el Palau Güell,
construït per Gaudí per al seu
amic i mecenes Eusebi Güell.
Més informació i inscripcions al Museu.
93 384 17 50. Places limitades.

juny
Diumenge 2
TALLER FAMILIAR
Mites i llegendes de Bacus
Descobrirem la figura d’aquest
controvertit déu a través dels
mites i les llegendes més conegudes de la seva figura. Amb
motiu de l’exposició Bacus, les
màscares del déu.

ÚLTIM DIA EXPOSICIÓ
Bacus, les màscares del déu
Diumenge 16
VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono
Anís del Mono. c/ Eduard Maristany,
115. 10 i 12 h. Preu: 6 €. Inscripció prèvia
i pagament al Museu. Places limitades.

Diumenge 30

Divendres 5

VISITA GUIADA
El Modernisme i les flors. De la
natura a l’arquitectura

NITS D’ESTIU
Visita i concert a l’Anís del
Mono

Museu, 11,30 h. Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia.

Venda d’entrades al Museu a partir
del 18 de juny. Consulteu el programa a www.museudebadalona.cat.

juliol
De l’1 al divendres 5
TALLERS INFANTILS
L’estiu al Museu
Qui ha dit que la història és
avorrida? Veniu al Museu la primera setmana de juliol i cada
dia descobrireu els aspectes
més curiosos i divertits de la
cultura romana!

Museu. 11 h. Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia.

Dijous 6
PRESENTACIÓ PUBLICACIÓ
Bacus, les màscares del déu
Museu. 19 h. Entrada lliure.

Museu. 9-14 h. Més informació i inscripcions al Museu. 93 384 17 50. Places
limitades. Preu: a determinar.

Diumenge 9

NITS D’ESTIU
Visita i concert a l’Anís del
Mono
Venda d’entrades al Museu a partir
del 18 de juny. Consulteu el programa a www.museudebadalona.cat.

Divendres 19
NITS D’ESTIU
Visita i concert a l’Anís del
Mono
Venda d’entrades al Museu a partir
del 18 de juny. Consulteu el programa a www.museudebadalona.cat.

VISITA GUIADA
Masia de Can Miravitges
Carretera de Can Ruti, s/n. 11 h. Preu: 6 €.
Inscripció prèvia i pagament al Museu.

Divendres 12

Dijous 27
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
El Modernisme i les flors. De la
natura a l’arquitectura
Museu. 19 h. Entrada lliure.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

LA NIT DELS MUSEUS
18 DE MAIG

PUBLICACIÓ
6 DE JUNY

EXPOSICIÓ
DEL 27 DE JUNY AL 25 D’AGOST

NITS D’ESTIU
5, 12 i 19 DE JULIOL

Baetulo. Ciutat Romana

Bacus. Les màscares del déu

El Modernisme i les flors. De la natura a l’arquitectura

Visita i concert a l’Anís del Mono

El catàleg conté els textos de l’exposició, que es divideix en quatre grans
apartats: els orígens i els mites de
Bacus, el seu seguici, els símbols del
déu, les màscares teatrals i les representacions de la divinitat en l’àmbit domèstic. Inclou també un recull dels epítets associats al déu i un epíleg que
mostra la pervivència del mite de Bacus més enllà del món
clàssic. El contingut es reforça amb una petita selecció de
textos clàssics. El llibre es presenta il·lustrat amb fotografies de les peces de l’exposició amb una breu ressenya de
les més significatives.

La natura va ser la font d’inspiració dels arquitectes i
artistes del Modernisme, que van saber copsar i reinterpretar la bellesa del món vegetal en les seves obres.
L’exposició remarca el protagonisme de la flora que va
esdevenir un dels repertoris per excel·lència en aquest
moment. L’exposició es complementa amb exemples de
la decoració floral de la ciutat.

Vetllades d’estiu a la fàbrica de l’Anís del Mono, on es
visiten els espais patrimonials, com la sala de destil·lació.
Després, a l’aire lliure del pati, el públic podrà gaudir
d’una actuació musical mentre pren un refresc.

Entrada lliure als diferents espais museïtzats d’època
romana que es conserven a Badalona: les Termes-Decumanus, la casa dels Dofins, el Jardí de Quint Licini i el
Conducte d’aigües. També es podrà veure l’exposició
temporal Bacus, les màscares del Déu

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

agenda

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
maig - agost 2019

Exposició La cartoixa de
Montalegre

Façana marítima i pont del
petroli. Itinerari pel passeig Marí-

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

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.

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

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.

2

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.

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 personatges

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.

Quan el 1989 l’establiment de
venda i fàbrica de pastes de
sopa, La Sopera, situat al carrer
de Francesc Layret, 69, va tancar,
el Museu de Badalona –gràcies
a la voluntat de les germanes
Eulàlia i Esperança Busquets–
va endur-se’n la maquinària
que havia servit per elaborar
la pasta i la fusteria de la
botiga, on hi havia els taulells
de venda. Igualment es van
traslladar unes quantes plaques
del sostre de guix pintat que
tenien una mostra que simulava
un camp de blat amb roselles,
fet l’any 1912 quan es van dur
a terme importants obres de
reforma i construcció a la finca,
projectades pel mestre d’obres
Josep Codina Clapés.

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.

nous fons del museu

serveis

Donacions de peces i fotografíes al Museu, de gener a
abril de 2019. Alberto Barroso Cruz, fotografia del primer grup

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.

permanent de bombers, 1957; família Cunillé Marco, disc de laca,
negatius fotogràfics i còpies de fotografies; Joan Galceran Galceran,
màquina per fer cordes de cànem i patent d’invenció; família Gotzens
Busquets, sopera decorativa de la fàbrica de pastes de sopa; Blai Grifol
Angulo, còpia d’una fotografia del Col·legi Cultural; Antoni Guerrero
Sanahuja, dues vitrines amb mostra dels diversos elements electrònics
fabricats per l’empresa badalonina PIHER, SA i còpia de fotografies i
documents; Lourdes Jesús Vives, uniforme de la Guàrdia Urbana de
Badalona de la dècada dels cinquanta; Coloma Lleal Galceran i Josep M.
Sabater Chéliz, llum de sostre, quadre elèctric i bombetes; Montserrat
Maresma Soler, còpia de la fotografia del casament de Jaume Maresma
i Montserrat Soler; família Niubó Prat, dos dibuixos originals projecte
de les pintures de l’església dels Pares Carmelites; Joan Omedes Badia,
còpia de fotografies; Marta Tórtoras Blasco, dues fotografies d’un grup
escolar, peces fabricades al Cristall, vestit de núvia. Josep Barceló Vives,
dos llibres sobre els castellers de Badalona dels quals és autor; Francesca
Niubó Prats, documentació familiar; Teresa Ribet Jové, correspondència
de Pedro Ribet Graupera, 1933 a 1939; Joan Sillero Parejo, col·lecció de
premsa local; Montserrat i Roser Bigas Salvador documentació personal
de Felip Salvador Rosés, funcionari i escriptor (Barcelona 1851-Badalona
1956); Associació de Veïns de Canyadó, arxiu de l’entitat; Associació de
Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes, arxiu de l’entitat.

Restauració i recuperació
d’un sostre modernista de
La Sopera

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.

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.

agenda maig - agost 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 el 15 d’agost.

Aquest material, conservat als
dipòsits del Museu, s’ha restaurat
per poder-lo incorporar a l’exposició El Modernisme i les flors, que
s’inaugurarà el 27 de juny.

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/

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

disseny original: albertnavarro.cat

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.

Els dies 11 i 12 de maig s’han
pogut veure a Breda les
fotografies de la cartoixa de
Montalegre fetes per Oriol
Casanovas i guardonades
amb el premi Humanity Photo
Awards 2015. Aquestes fotografies, conjuntament amb
les realitzades per Antonio
Guillén, formaven part de
l’exposició La cartoixa de
Montalegre. Sis segles de silenci
cartoixà, produïda pel Museu
de Badalona el 2017. La mostra
de Breda forma part de la 756a
Festa de l’Ajust i 4a fira del
monestir.

tim, 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.

Del 24 al 30 d’octubre
Avui dia, el passaport i la llengua són els trets que diferencien uns pobladors que, al
llarg dels segles, han compartit història, costums i paisatges. Passejant per paratges de
somni, a la costa entre el Douro
i el Miño, descobrirem Oporto,
Guimaraes, Braga o Viana do
Castelo. Ja en terres gallegues,
coneixerem Tui, A Guarda,
Allariz, Ribadavia o la romana
Via Nova que ens conduirà fins
“A citá”, el sorprenent campament militar Aquis Querquennis.

