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Presentació
Us presentem la proposta pedagògica del 
Museu de Badalona per al curs 2018-2019, 
una sèrie d’itineraris guiats i tallers que us 
acostaran a la història i al patrimoni de la 
nostra ciutat.

A les habituals visites guiades als diferents 
espais patrimonials de Badalona, com la 
ciutat romana de Baetulo, el monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra o la fàbrica de l’Anís del 
Mono, s’hi afegeix una àmplia oferta de tallers 
monogràfics que us permetran aprofundir, de 
forma didàctica, en la cultura romana. 

Us convidem a acostar-vos a aspectes de la 
vida quotidiana dels romans com la bellesa, 
l’escriptura o la indumentària, i a decobrir la 
importància del seu llegat a través de tallers 
com Els déus amagats del calendari o Els jocs 
en època romana. 

Enguany, com a novetat, també experimentarem 
com treballaven els enginyers romans i com es 
construïa una ciutat fa més de dos mil anys.
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El Museu de Badalona
El Museu de Badalona és una institució creada l’any 
1955. La tasca del Museu consisteix a recollir, conservar, 
investigar i difondre el patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
També porta a terme les intervencions arqueològiques i 
conserva els fons que en procedeixen, la majoria d’època 
romana, pertanyents a l’antiga ciutat de Baetulo (l’actual 
Badalona), declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 
per la Generalitat de Catalunya l’any 1995. D’altra banda, 
el Museu gestiona també el fons d’art de la ciutat i l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN).

Actualment al subsòl de l’edifici del Museu es poden visitar 
les restes de les termes i del decumanus maximus, un dels 
conjunts arqueològics d’època romana més importants 
de Catalunya. També s’hi pot veure l’exposició permanent 
que mostra, sobretot, peces de la Baetulo romana. Hi 
destaquen la Venus de Badalona, les pollegueres de la 
porta de la ciutat, el cap del déu Bacus, l’oscillum de 
marbre o la tabula hospitalis.

El Museu de Badalona forma part de la Xarxa de Museus 
Locals de la Diputació de Barcelona des de la seva 
creació el 1990 i, des de l’any 2010, de l’Arqueoxarxa, que 
aglutina els principals museus d’arqueologia, equipaments 
i jaciments museïtzats de Catalunya. 
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Itineraris guiats 
Els itineraris i visites guiades permeten accedir 
tant a espais que formen part del Museu de 
Badalona, com a d’altres de valor patrimonial 
destacat que es poden visitar, algun d’ells 
de forma exclusiva, de la mà dels nostres 
educadors i guies especialitzats, com és el cas 
de la fàbrica de l’Anís del Mono o la masia de 
Can Miravitges. 

Els itineraris que us oferim tenen una durada 
mínima d’una hora i mitja i es poden adaptar 
a les necessitats i característiques de cada 
grup. La llengua habitual d’aquest servei és el 
català, però les visites també s’ofereixen en 
castellà i anglès, prèvia petició.

Actualment podeu visitar:

      Poblat ibèric del Turó d’en Boscà 

 Baetulo, ciutat romana

 Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

 Masia de Can Miravitges

 Barri de Dalt de la Vila

 Modernisme i industrialització 

 Fàbrica de l’Anís del Mono

 Façana marítima i pont del petroli

 Itinerari panoràmic de Badalona
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Poblat ibèric del
Turó d’en Boscà
El territori de Badalona va estar poblat 
pels ibers molt abans de l’arribada dels 
romans. L’espai privilegiat on s’ubica aquest 
establiment del segle IV aC, ens permetrà, 
a més de gaudir d’unes fantàstiques vistes 
panoràmiques, introduir-nos en diversos 
aspectes de la cultura ibera: les necessitats 
defensives, el sistema constructiu, l’economia, 
els costums, els rituals, etc. 

En el recorregut es veuen la muralla i la torre 
de defensa, els carrers esglaonats per salvar 
el desnivell del terreny i alguns habitatges, 
entre els quals destaca una casa excavada a 
la roca.
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Baetulo, ciutat romana
Termes i Decumanus
Edificat sobre part de les restes de la ciutat 
romana de Baetulo, el Museu de Badalona 
conserva una de les superfícies
arqueològiques cobertes més grans de 
Catalunya. En un sol espai es concentren les 
termes romanes i una extensa part de
l’entramat urbà de la ciutat romana 
fundada a l’entorn de l’any 80 aC, 
referència imprescindible per conèixer la 
vida quotidiana dels romans.

La visió de les restes in situ, juntament amb 
una museografia que submergeix el visitant 
en un món de sensacions i el transporta 
a l’època romana, són els valors més 
destacats en la visita al subsòl badaloní, 
sense oblidar la important col·lecció 
de peces. S’hi exposen els materials 
procedents de les nombroses intervencions 
arqueològiques que es porten a terme a la 
ciutat de Badalona.
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Baetulo, ciutat romana
Casa dels Dofins
Domus o casa benestant romana de final del 
segle I aC, situada a la part alta de l’antiga 
ciutat de Baetulo. Es conserven diverses 
estances distribuïdes a l’entorn d’un atri, unes 
altres habitacions relacionades amb el peristil 
o jardí i una zona de treball destinada a la 
producció de vi. Destaquen els mosaics, de gran 
qualitat, així com les restes de pintures murals. 

La visita permet conèixer com vivien les elits 
de Baetulo, en grans cases amb tota mena 
de luxes, habitatges ben diferents de les 
modestes insulae on s’amuntegava la majoria 
de la població de la ciutat. 

Baetulo, ciutat romana
Jardí de Quint Licini
En aquest espai es conserva un estany 
monumental que pertanyia al jardí d’una casa 
benestant de final del segle I dC. Les troballes 
arqueològiques que s’hi han fet semblen indicar 
que la casa pertanyia a Quint Licini, destacat 
patrici de Baetulo i protagonista d’un pacte 
d’hospitalitat signat amb els baetulonenses el 
98 dC, la tabula hospitalis, que es va trobar en 
aquest punt de la ciutat. 

La visita permet conèixer com eren i quina 
funció tenien els jardins en època romana, les 
plantes que s’hi conreaven i els usos que se’ls 
donaven.
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Sant Jeroni de la Murtra, 
la vida monàstica a la 
Badalona medieval
Aquesta magnífica obra del gòtic català 
serveix de marc per entendre el feudalisme i el 
poder de l’església a les edats mitjana i moderna.

Destaca el claustre, del segle XV, que té els 
capitells i les claus de volta ricament esculpits 
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, i 
s’explica el sistema defensiu del conjunt.

Can Miravitges, una masia 
noble a la vall de Pomar
Masia d’origen medieval que va ser molt 
reformada al final del segle XVII i principi 
del XVIII. En el recorregut s’expliquen les 
transformacions del camp català en aquesta 
època i com era la vida a pagès fins al principi 
del segle XX. Es visiten espais com el celler, la 
sala de cups i les premses; la cuina, el safareig, 
les sales nobles i alguns dormitoris. Hi ha també 
estances dedicades al pintor i escenògraf Antoni 
Ros i Güell, últim propietari de la casa abans de 
la seva adquisició per part de l’Ajuntament.
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Dalt de la Vila, de l’edat 
mitjana a l’època moderna
L’actual barri de Dalt de la Vila és un reflex de 
la gènesi de la ciutat de Badalona, no tan sols 
perquè en els seus fonaments hi ha les restes 
de la ciutat romana de Baetulo, sinó també 
perquè els seus carrers són un testimoni viu de 
la Badalona medieval i moderna, fins al segle 
XVIII, quan es crea l’eixample de baix a mar. 

Passejarem pels carrers i descobrirem els 
elements i edificis que expliquen l’evolució de 
la vila: la Torre Vella, l’església de Santa Maria, 
la rectoria, la finestra gòtica del carrer de 
Dalt, els atzucacs d’època moderna, l’antic 
ajuntament o les masies que testimonien el 
passat rural de la ciutat.

Modernisme i industrialització a Badalona

Itinerari que permet descobrir les cases i les 
fàbriques que es van construir a Badalona 
d’acord amb aquest corrent artístic que 
triomfà a tot Europa a finals del segle XIX 
i principi del XX. La visita ens descobrirà 
el traçat de l’eixample i l’ocupació de 
la Plana del Corb amb l’església de Sant 
Josep, els habitatges de la burgesia 
industrial i algunes fàbriques. 

Durant la visita es veuen edificis tan 
representatius del modernisme badaloní com 
la casa Pavillard, la casa Leon Leprevost, 
la casa Gafarel·lo o les fàbriques de Can 
Casacuberta –actualment convertida en 
biblioteca i Espai Betúlia- i de G. De Andreis, 
coneguda popularment com la Llauna.
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Fàbrica de l’Anís del Mono
La visita a la fàbrica de l’Anís del Mono, 
fundada pels germans Josep i Vicenç 
Bosch l’any 1868, permet conèixer, a 
través de la història d’aquesta marca, el 
procés d’industrialització que transformà 
profundament Badalona des de mitjan segle 
XIX. La seva situació privilegiada, al costat 
de la línia fèrria que uneix des del 1848 
Barcelona amb Mataró, és un reflex clar de 
la importància que aquesta infraestructura va 
tenir en l’evolució de la ciutat.

Sabrem quin és el procés de producció de 
l’anís, que s’ha mantingut intacte des de fa 
prop de 150 anys, però també la història 
d’aquesta emblemàtica empresa badalonina, 
plena d’anècdotes i ocurrències que l’han 
convertit en un dels símbols de la ciutat. 

Coneixerem les campanyes publicitàries 
promogudes per Vicenç Bosch (cartells de 
Ramon Casas) i descobrirem els secrets de la 
característica ampolla de l’anís i de la seva 
famosa etiqueta.

Destaquen, pel seu valor patrimonial i com a 
exemples del modernisme a la ciutat, l’arxiu, 
el despatx de gerència i, especialment, la 
sala de destil·lació que conserva els elements 
originals de la fàbrica dels germans Bosch.
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Façana marítima i 
pont del petroli
Itinerari pel passeig Marítim, des de la riera 
de Canyadó fins al pont del petroli, mirador 
privilegiat del litoral badaloní, que ens permetrà 
conèixer l’ocupació urbanística de la franja 
costanera de Badalona, com a conseqüència, 
principalment, del fenomen industrial. 

Veurem on començaven les fàbriques i on 
es mantingué l’activitat tradicional de la 
pesca, que antigament havia tingut una gran 
rellevància a la ciutat. Podrem observar, així 
mateix, els espais i els edificis històrics i artístics 
més destacats, com la casa Matamala, el 
monument a Roca i Pi, Ca l’Escanyaralets i el 
Cor de Marina.

Panoràmica de Badalona, 
una nova mirada a la ciutat
Itinerari amb autocar, amb parades i breus 
passeigs a peu, que ens permetrà conèixer 
diversos elements patrimonials destacats i 
descobrir alguns indrets singulars de la ciutat 
que queden allunyats del nucli urbà i dels 
itineraris habituals de visita. El contingut i el 
recorregut d’aquesta visita s’adapta a les 
necessitats de cada grup. 

A causa del llarg recorregut d’aquest itinerari, 
cal que el grup contracti un mitjà de transport 
propi.

11

 Museu de Badalona   www.museudebadalona.cat    info@museudebadalona.cat   T. 933841750  - 934644911

http://www.museudebadalona.cat


12

 Museu de Badalona   www.museudebadalona.cat    info@museudebadalona.cat  T. 933841750  - 934644911

A més de les visites i els itineraris al patrimoni 
històric de Badalona, el Museu ofereix un 
ampli ventall de tallers monogràfics que 
permeten ampliar la visita o bé treballar part 
del currículum educatiu fora de l’aula. Tot i 
que tenen una durada i temàtica establerta, 
es pot concertar amb el Museu un taller a 
mida de les necessitats del grup. 

Aquestes activitats són un bon complement a la 
visita als diferents espais de la Baetulo romana.

Tallers de 
món romà
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Ossos que parlen
Les excavacions arqueològiques ens permeten 
conèixer com eren les ciutats de l’antiguitat i com 
vivien els seus habitants gràcies a les troballes 
de restes d’edificis i de multitud d’objectes. 
Però, què passa quan els arqueòlegs troben 
restes òssies?

Estudiant els ossos, els antropòlegs forenses 
poden saber si es tracta d’un humà o d’un 
animal, d’un home o d’una dona, com era d’alt  
un individu, quants anys tenia quan va morir, 
etc. A més, es pot saber si feia esforç físic o si 
havia patit determinades malalties. 

De vegades, als enterraments també es 
localitzen objectes que formen part d’un petit 
l’aixovar i, fins i tot, s’han trobat monedes a la 
boca dels difunts. Voleu saber quin significat té 
aquest ritual? Voleu fer d’investigadors científics 
per una estona i ajudar-nos a classificar les 
restes de la necròpolis (cementiri) de Baetulo?
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Els enigmes de Baetulo
Al solar del carrer Pujol fa mesos que treballa un 
equip d’arqueòlegs, excavant les restes d’una 
domus romana. Aquest estiu, els treballs, van 
donar com a resultat la localització d’una caixa 
metàl·lica al tablinum de la casa. La notícia 
d’aquesta troballa ha transcendit als mitjans de 
comunicació d’arreu! 

I és que en obrir la caixa, els arqueòlegs han 
trobat un bon grapat d’inscripcions realitzades 
sobre diversos suports (pedra, argila, pergamí...) 
i escrites en diferents alfabets i “codis secrets”. 

Els experts en epigrafia no n’acaben de treure 
l’entrellat... ens hi ajudeu? 
Entre tots farem història!
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KAPLA
Construïm com els romans
El Kapla és un joc pedagògic inspirat en els 
jocs tradicionals de construcció, que posa a 
prova tant la creativitat i la imaginació, com 
la capacitat de concentració de l’alumne. 

A través de la combinació d’aquestes 
peces rectangulars de fusta de pi, i sense 
cap tipus d’encaix, es poden arribar a 
construir des de les figures més simples fins 
a grans infraestructures. En aquest taller us 
proposem posar a prova les vostres habilitats 
per descobrir la gran aportació de la 
cultura romana a l’evolució de l’enginyeria 
i l’arquitectura, i recrear cooperativament 
aqüeductes, ponts i muralles. 

15
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Els jocs a l’època romana
Aquest taller permet conèixer com era el joc 
a l’època romana: des dels espectacles més 
multitudinaris del circ i l’amfiteatre fins als jocs 
de carrer amb què jugaven nens i nenes. 

A part de l’explicació, que introdueix els 
alumnes en el coneixement de cadascun dels 
espectacles i jocs, es poden practicar algunes 
de les activitats lúdiques, de taula i de carrer, 
amb què s’entretenia la canalla de fa més de 
dos mil anys.
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16Els déus amagats del calendari
Som hereus de la cultura llatina. La seva 
influència s’estén més enllà de la llengua 
o els costums i s’evidencia en elements tan 
quotidians com els dies de la setmana o els 
mesos de l’any.

Sabeu quin déu dona nom al dimecres? I que 
la paraula dijous prové de Júpiter, el pare 
de tots els déus de la mitologia romana? En 
aquest taller descobrirem el perquè dels noms 
dels dies de la setmana i els mesos de l’any, i 
coneixerem les divinitats a qui estan dedicats. 
Una activitat divertida que ens introdueix en la 
iconografia i en la història de l’art.
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De cultu corporis. Trucs de 
bellesa, higiene i salut
Era important la cura del cos en època 
romana? Es banyaven sovint, els romans, 
o feien servir perfums per dissimular l’olor 
corporal? Utilitzaven sabó? I esponja? Eren, 
realment, tan nets com diuen?

Els romans sabien que les herbes aromàtiques 
tenen multitud de propietats i les aprofitaven 
per elaborar tota mena de cosmètics... fins i tot 
cremes antiarrugues! Estar bell era una tasca 
laboriosa que portava molta feina tant als 
homes com a les dones. Com s’ho feien?
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aconseguir l’atenció de la persona estimada. 
I també ens diuen com ho feien per protegir 
les portes i finestres de les cases del mal d’ull. 
Voleu saber com? 

El mal d’ull també es podia allunyar escupint-
se a sobre (ai ecs!) o canviant-se l’anell de dit. 
Ja ho deia l’Obèlix que eren bojos els romans!

Els materials i els objectes que veurem i 
tocarem en aquest taller de ben segur que 
ens ajudaran a entendre totes aquestes 
supersticions!

Màgia i superstició
Sabíeu que la muralla de la ciutat protegia 
als habitants dels enemics, però també dels 
esperits? O potser us havien comentat que 
Mercuri protegia les cruïlles perquè els romans 
no perdessin el camí? I algú us havia dit mai 
que el cant del gall fora d’hora portava mala 
sort? No? Aleshores és evident que us cal 
aquest taller sobre les creences i supersticions 
dels romans! Algunes encara són ben vives en 
l’actualitat. En canvi d’altres, no cal dir-ho, ens 
semblen com a mínim, estranyes!

Els textos clàssics ens expliquen que el vol dels 
ocells podia decidir l’èxit d’una batalla i que 
amb una figureta de cera n’hi havia prou per 

http://www.museudebadalona.cat


Scriptorium. Aprenem a 
escriure com els romans
A l’antiguitat els coneixements es transmetien 
oralment. Quan es va començar a utilitzar 
l’escriptura, sobre quin suport s’escrivia? Sabies 
que el nostre alfabet és una herència dels 
romans? Ells no coneixien el paper, ni el llapis, 
ni la goma d’esborrar. Així, doncs, com eren 
els materials escolars que feien servir els 
nens? I els llibres, eren com els nostres? 
Utilitzaven tintes de colors? Com s’enviava un 
missatge secret? 

La decoració d’una domus. 
Els mosaics en època romana
Ens convertirem en musivarii per una estona. 
L’ofici del musaïcista, tan apreciat entre els 
romans poderosos, consistia a embellir els 
terres i les parets de les cases riques creant 
magnífiques decoracions. Coneixerem com es 
feien: veurem con es treballava el marbre, com 
es preparava el morter, i descobrirem per què 
a Baetulo hi havia sobretot mosaics de tessel·les 
blanques i negres. També aprendrem com eren 
altres tipus de paviments com l’spicatum i el 
sectile i, a més, construirem un mosaic.

18
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Aquests i altres interrogants els respondrem tot 
manipulant diversos objectes de reconstrucció 
històrica. També practicarem diferents tipus de 
lletra utilitzant el càlam i una tinta com la que 
feien servir a la Baetulo romana.
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19I avui què em poso? La 
indumentària en època romana
Com eren els vestits de les romanes 
benestants? Quants vestits tenia una esclava 
al llarg de la seva vida? Per què els lladres 
entraven a les termes per robar la roba 
dels que s’estaven banyant? Els vestits 
romans podien ser de molts colors. Com 
s’aconseguien aquests colors?

Sabeu a què es deu l’olor de la llana? I que 
amb un sol cuc de seda es podien fabricar 
més de quatre quilòmetres de fil?

I parlant de roba... Sabíeu que per fer una 
toga s’utilitzaven prop de sis metres de roba? 
I per fer uns pantalons... ah! però és que 
portaven pantalons els romans? I roba interior? 
i mitjons?

El taller ens permetrà descobrir quines fibres 
naturals empraven els romans, com es teixien 
i com es tenyien les teles, i conèixer, a través 
de les classes socials, com es vestien els 
ciutadans de fa més de dos mil anys.
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Material didàctic
El Museu de Badalona disposa de materials 
didàctics relacionats amb el camp de 
l’arqueologia i la història de la nostra ciutat a 
disposició dels docents que visiten el Museu o 
d’aquells que ho demanin. També es poden 
treballar amb el suport d’una guia del Museu.

Els barris de Badalona
Aquesta és una maleta didàctica que ens 
permet descobrir la geografia, el patrimoni i 
els serveis que tenim als barris de Badalona. 

A través d’un puzzle i de fitxes associades als 
barris de la ciutat podrem conèixer la seva 
diversitat i aprendre d’una forma divertida en 
què ens assemblem i en què ens diferenciem.
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Època 
històrica Activitat

Infantil Primària Secundària
P4-P5 C. Inicial C. Mitjà C. Superior Obligatòria

Postoblig. 
Graus

Edat del ferro 
Ibers

Turó d’en Boscà

Edat antiga             
  Roma

Baetulo Ciutat Romana
Ossos que parlen
Els enigmes de Baetulo
Kapla. Construïm com els romans

Els jocs a l’època romana

Els déus amagats del calendari

De cultu corporis. Trucs de bellesa, higiene i salut 
Màgia i superstició
Scriptorium. Aprenem a escriure com els romans
La decoració d’una domus. Els mosaics a l’èp. romana

I avui què em poso? La indumentària en èp. romana

Edat mitjana i 
moderna

Sant Jeroni de la Murtra
El barri de Dalt de la Vila
La masia de Can Miravitges

Edat 
contemporània

Modernisme i industrialització a Badalona

Fàbrica de l’Anís del Mono
La façana marítima i el pont del petroli
Panoràmica de Badalona
Els barris de Badalona

Itinerari guiat Taller Material didàctic 
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