
 

 
DEMÀ DIJOUS 24 DE SETEMBRE, A LES 20 HORES, S’INAUGURA A 
LA FUNDACIÓN OSBORNE L’EXPOSICIÓ EL DIAMANT DE 
BADALONA 
 
L’EXPOSICIÓ EL DIAMANT DE BADALONA, DISSENYADA I PRODUÏDA PEL MUSEU DE 
BADALONA VIATJA A LES BODEGUES OSBORNE –EL PUERTO DE SANTA MARIA-, ON ES 
PODRÀ VISITAR FINS A L’11 DE GENER 

 
 
Demà dijous, dia 24 de setembre, el Museu de Badalona i la Fundación Osborne 
inauguren a la Bodega de Mora que l’empresa té al Puerto de Santa María, Cadis, 
l’exposició El diamant de Badalona. Des de 1870. La mostra es va poder veure al 
Museu de Badalona, que la va dissenyar i produir a finals de 20190 per commemorar 
els 150è aniversari de la fàbrica Anís del Mono. Coincidint amb l’exposició, també es va 
publicar un llibre ricament il·lustrat sobre l’Anís del Mono, que podeu adquirir a la 
botiga del Museu. 
 
A Badalona més de 2.000 persones van visitar l’exposició, que ens trasllada als 
primers anys d’aquesta fàbrica, fundada per la família Bosch i adquirida per Osborne el 
1974, i que ens permet conèixer documentació inèdita de la marca.  
 
Ara, la indústria on s’elabora el tradicional Anís del Mono, el primer que es va envasar 
en una ampolla diamantada i que passeja el nom de la nostra ciutat arreu del món, 
visita Cadis per donar a conèixer els seus espais patrimonials entre els quals destaca 
l’emblemàtica sala de destil·lació que guarda l’autèntic secret de l’excel·lència de 
l’anisat, i que està considerada com a element imprescindible del patrimoni industrial 
català. 
 
El diamant és la segona exposició dissenyada pel Museu de Badalona que, en aquests 
moments, passeja el patrimoni i la història de la ciutat fora de les nostres fronteres. 
Recordem que la mostra Bacus. Les màscares del Déu estarà fins el 25 d’octubre a la 
Capella del Vinseum, a Vilafranca del Penedès.  
 
Per a més informació: 
Museu de Badalona 
Departament de difusió 
934644911 
 

 


