
VISITA GUIADA
Masia de Can Miravitges
Porta de la masia. 11 h. Preu: 6 €. Inscrip-
ció prèvia al Museu. Places limitades.

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.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Ossos: un viatge a l’època medie-
val de la mà de l’antropologia física
Museu. 19 h. Entrada lliure.

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..

FESTIVAL ROMÀ
XVI MAGNA CELEBRATIO

HOMENATGE
Placa dedicada a Margarida Xirgu
Col·locació d’una placa a la 
façana de la casa on va viure.
Carrer Santa Madrona, 118. 12 h.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Retrats
Museu. 19 h. Entrada lliure.

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.

CONFERÈNCIA
L’aliança del mar i el vi a Baetulo
A càrrec de Clara Forn, arqueòloga 
del Museu. Cicle de conferències 
organitzat per Marina Badalona.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

CONFERÈNCIA
Els programes informatius 
de TVE Catalunya de la Tran-
sició a l’actualitat
A càrrec d’Esteve Cres-
po, periodista i professor 
associat del departament 
de Publicitat, Relacions 
públiques i Comunicació 
audiovisual de la UAB.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

VISITA GUIADA
Exposició Enric Giralt, 
periodista de la Transició
A càrrec de M. Dolors Nieto, 
historiadora i conservadora 
del Museu. 

Museu. 11 h. Entrada lliure amb 
inscripció prèvia al Museu. Places 
limitades.

PUBLICACIÓ
El moviment veïnal al Barce-
lonès Nord (1954-1987)
Adaptació de la tesi doctoral 
de l’historiador José Miguel 
Cuesta Gómez. 

Museu. 19 h. Entrada lliure.

ÚLTIM DIA EXPOSICIÓ
Enric Giralt, periodista de la 
Transició

CONFERÈNCIA
El concurs de cartells de l’Anís 
del Mono
A càrrec de Núria Casals, his-
toriadora.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

CONFERÈNCIA
El Eco de Badalona, degà de la 
premsa local
A càrrec de Montserrat Carre-
ras, historiadora i responsable 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Badalona.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

CONFERÈNCIA
Margarida Xirgu, l’actriu catalana 
més universal
Amb motiu de l’Any Xirgu, que 
commemora el cinquantenari 

PUBLICACIÓ
Prensa obrera católica en el 
franquismo
Obra de l’historiador Emili 
Ferrando, editat per Marcos 
Hourmann Gielfand. La presen-
tació anirà a càrrec de Manel 
Simó, periodista i historiador.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

CONFERÈNCIA
El periodisme i els periodistes 
locals al final del franquisme i 
durant la Transició
A càrrec de Santiago Vila-
nova, periodista, director 
del diari La Voz de Badalona 
entre 1973 i 1976.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

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.

CONFERÈNCIA
L’anís: efectes sobre el cos i 
l’esperit
A càrrec d’Abel Mariné, cate-
dràtic emèrit de Nutrició i 
Bromatologia de la UB.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

VISITA GUIADA
Monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra
Porta del Monestir. 11 h. Preu: 6 
€ Inscripció prèvia i pagament al 
Museu. Places limitades. 

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.

El moviment veïnal al Barcelonès 
Nord (1954-1987)

PUBLICACIÓ. 30 de gener
El llibre recull i analitza el moviment veïnal a les pobla-
cions de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma 
de Gramenet. Per portar-lo a terme, l’autor va consultar 
nombroses fonts escrites i va fer més de quaranta entre-
vistes, que proporcionen un testimoni impagable dels da-
rrers anys del franquisme, l’època de la Transició i els dos 
primers mandats dels ajuntament democràtics. 

Ossos
EXPOSICIÓ. Del 2 
d’abril al 14 de juny
Mostra que ens apropa 
a les condicions de vida 
de l’època medieval a 
partir de la utilització de 
tècniques de l’antropo-
logia física i la paleopa-
tologia.

Retrats
EXPOSICIÓ. Del 12 de març al 31 de maig
L’exposició reunirà un conjunt retrats en pintura o dibuix 
pertanyents al Fons d’Art del Museu de Badalona, així 
com alguns altres que seran prestats per a l’ocasió. En 
tots els casos, les obres tindran algun tipus de relació 
amb Badalona, ja sigui pels artistes que les han creat o 
pels personatges que hi apareixen reflectits. La mostra 
serà també un vehicle per donar a conèixer la biografia i 
la tasca, tant dels pintors com de les persones retratades 
i la relació que es va establir entre ells.

El Eco de Badalona, degà de la 
premsa local

PRESENTACIÓ. 27 de febrer
Montserrat Carreras, cap de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Badalona, oferirà una xerrada amb motiu de la digitalització 
d’aquesta revista, fundada el 1868, que a partir del mes de 
febrer es podrà consultar al web del Museu. La conferència 
serà també un homenatge al fundador d’El Eco de Badalona, 
Francesc Planas i Casals (1845-1911), amb motiu del 175è 
aniversari del naixement.

CONFERÈNCIA
La vil·la de l’Estrella, noves 
dades sobre la producció 
vitivinícola a Baetulo
Presentació dels primers 
resultats de la intervenció 
al solar de l’antiga fàbrica 
de l’Estrella, al barri de Coll i 
Pujol, que es va portar a ter-
me des del mes d’octubre de 
2018 fins al setembre de 2019. 
Durant l’excavació es va posar 
al descobert una vil•la de pro-
ducció vitivinícola de grans 
dimensions, que va funcionar 
del segle I aC al IV dC, així com 
altres elements agrícoles amb 
una cronologia que arriba al 
segle XVIII.
A càrrec d’Iñaki Moreno, 
arqueòleg de l’empresa ATICS, 
SL i de Clara Forn, arqueòloga 
del Museu de Badalona.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

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.

Dijous 16

Diumenges 19 i 26

Dimarts 14

Dijous 23
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Diumenge 26

Diumenge 9
Dijous 30

Dijous 13

Diumenges 16 i 23

Diumenge 16

Dijous 20

Dijous 27

Dimecres 4

de la mort de l’actriu catalana 
Margarida Xirgu. A càrrec del 
Dr. Francesc Foguet. Després 
de la conferència, els Amics del 
Teatre Zorrilla presentaran una 
lectura dramatitzada del text 
Una tarda amb Margarida Xirgu.
Museu. 19 h. Entrada lliure. Afora-
ment limitat.

CONFERÈNCIA
L’arribada del Darwinisme a 
Catalunya
A càrrec del Dr. Agustí Camós, 
historiador de la ciència.
Museu. 19 h. Entrada lliure. 

Dijous 5

Diumenge 8

Dijous 12

Diumenge 15

Diumenge 22

Dijous 2

Diumenge 29

Diumenge 19

Del 24 al 26

ÚLTIM DIA EXPOSICIÓ
Anís del Mono. El diamant 
de Badalona

 març

 febrer

 abril

 gener
Dijous 6

Dijous 19

Magna 
Celebratio

FESTIVAL ROMÀ. Del 
24 al 26 d’abril
Des de fa 16 anys el Museu 
reivindica la importància 
del llegat romà a Badalona 
amb la celebració de Mag-
na Celebratio, un festival 
de reconstrucció històrica, 
imprescindible per a tots els 
aficionats a l’època romana. 



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 1 i 6 de 
gener i Divendres Sant.

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

 agenda gener - abril 2020

Donacions de peces i fotografies al Museu, de setembre a desembre  2019. 
Antònia Bartolomé Suñé, fons fotogràfic del periodista Enric Giralt Paulí; 
Dolors Castellví Giró, escaparata amb Mare de Déu i Sant Crist, capella 
amb nen Jesús, xiulets i rètol Renfe; Lluís Corominas Mas i Eulàlia Luque 
Berdoncés, pintura a l’oli de J. Planas Campdepadrós; Maite Forteza Soler, 
jaqueta de Pedro Rovira, botins; Martín Gallego, exemplar del llibre Miradas 
fotográficas i fotografies d’anys diversos al Pont del petroli; Melcior Martí 
Mas, còpia de fotografies de la UGE; Maria Amor Minguella Sagrera, pintures 
i aquarel·les dels badalonins Sra. Vilaseca i R. Segura Mongé, balances i 
motlles per a productes fabricats per Mobba i/o Talleres Minguella; Consol 
Soler Canals, cadira plegable de fusta i lona, i rentadora elèctrica Sundra 
amb el tambor de fusta i la carcassa de fòrmica; M. Antònia Tarrazón Rodón, 
pintura a l’oli de Bernat Binué López, de l’any 1930; Elena Valls Borrell, vestit lila 
de Pedro Rovira i pai-pai publicitari de cartró; M. Teresa Yagüe Tundidor, vestit 
de color cru i de flors de Pedro Rovira, i mocador de seda.

nous fons del museu serveis
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noticiari
A la venda el llibre Anís 
del Mono desde 1870
Llibre editat per la Fundación 
Osborne amb motiu de la 
celebració del 150è aniversari 
d’aquesta marca. Profusament 
il·lustrat, el llibre repassa la his-
tòria de l’Anís del Mono, explica 
el mètode d’obtenció d’aquest 
licor, i posa de relleu la impor-
tància i el llegat d’aquesta sin-
gular fàbrica badalonina.

En marxa una exposició 
i una publicació sobre 
Pedro Rovira
El Museu de Badalona, 
amb la fundació Antoni de 
Montpalau prepara, de cara 
al 2021, una exposició i una 
publicació sobre el modista 
d’alta costura, Pedro Rovira i 
Planas (Badalona 1921-1978). 
Busquem persones que tin-
guin peces confeccionades 
per Pedro Rovira i que esti-
guin disposades a deixar-
les per ser exposades o que 
ens permetin fotografiar-les 
i documentar-les. Podeu 
posar-vos en contacte amb 
nosaltres des d’ara mateix per 
tal de tenir temps de docu-
mentar correctament les 
peces. Contacte: Dolors Nieto 
dnieto@museudebadalona.cat

L’exposició sobre Bacus a 
Vilafranca del Penedès
La mostra Bacus, les màscares 
del déu, produïda pel Museu de 
Badalona, arriba al Vinseum. 
Museu de les cultures del vi 
de Catalunya, de Vilafranca 
del Penedès, on s’inaugurarà 
el 3 d’abril. L’exposició, que 
es podrà veure fins al 21 de 
juny explica els orígens i l’agi-
tada vida de Bacus i mostra 
la importància del seu culte 
com a divinitat protectora de la 
vinya i el teatre.

Baetulo protagonitza les 
XIV Jornades de didàctica 
de les llengües clàssiques
Les jornades que, amb el títol 
Baetulo: una realitat ben viva al 
segle XXI, tindran lloc el 13 i 
14 de març, se centraran en 
la reconstrucció històrica i la 
situació actual del patrimoni 
arqueològic de Badalona. 

facebook.com/museubadalona/

www.flickr.com/photos/museudebadalona/

twitter.com/museubdn

instagram.com/museubdn/

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Bada-
lona (AHBDN) conserva documenta-
ció 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 conser-
va els fons de fotògrafs, d’entitats, 
empreses i associacions de Badalo-
na 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.

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

Poblat ibèric del Turó d’en Boscà. Situat en un lloc amb vistes 
privilegiades, el poblat, que estava defensat per una muralla, ens per-
metrà 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.

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.

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.

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.

Façana marítima i pont del 
petroli. Itinerari pel passeig Marítim, 
des de la riera de Canyadó fins al pont 
del petroli, que explica la progressi-
va ocupació de la franja costanera, 
vinculada a la pesca i, sobretot, a la 
industrialització.

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 ele-
ments modernistes. La visita mostra el procés de fabricació de l’anís 
i altres begudes que s’hi produeixen, com les Aromes de Montserrat.

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.

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Magnífica obra del 
gòtic català que permet entendre el feudalisme i el poder de l’Es-
glésia 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.

Museu de Badalona

servei de visites guiades
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