maig

Dissabte 20

Dijous 25

Diumenge 11

Diumenge 18

Dimecres 3

LA NIT DELS MUSEUS
Baetulo Ciutat Romana

VISITA GUIADA
Poblat ibèric del Turó d’en Boscà

VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono

PRESENTACIÓ
Programa d’identificació
genètica
El programa d’identificació
genètica de les persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i la dictadura franquista té
com a objectiu crear una base
de dades dels perfils genètics
dels familiars de desapareguts
de la Guerra Civil i la dictadura franquista. L’acte comptarà
amb la participació de l’historiador Joan Villarroya.

Museu. De 20 a 24 h. Entrada lliure.

CONFERÈNCIA-TALLER
Tocant la mort
A càrrec de Carme Rissech,
antropòloga i professora d’Anatomia i Antropologia de la
Facultat de Medicina de la UdG.

Davant de la tanca del camí forestal que
porta al jaciment. 11 h Preu 5,50 € (Amics
del Museu: 4,40 €). Inscripció prèvia al
Museu.

Anís del Mono. c/ Eduard Maristany, 115.
10 i 12 h. Preu: 5,50 € (Amics del Museu:
4,40 €). Inscripció prèvia al Museu.

Diumenge 21
VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono
Anís del Mono. c/ Eduard Maristany,
115. 10 i 12 h. Preu: 5,50 € (Amics del
Museu: 4,40 €). Inscripció prèvia al
Museu.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

Dimarts 23
PRESENTACIÓ PUBLICACIÓ
De héroes y dioses
Rafael de España, conegut
estudiós del cinema, presentarà el llibre del qual és autor,
De héroes y dioses (editat per
la UOC) que recull 100 anys
de cinema sobre l’antiguitat a
través de 50 títols.

SORTIDA CULTURAL
Canet de Mar
El Museu proposa fer una ruta
pel centre històric modernista
de Canet de Mar, on es podrà
visitar, entre altres elements,
la casa de l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner.
Més informació i inscripcions al Museu:
93 384 17 50. Places limitades.

Dilluns 3 a divendres 7
CASAL D’ESTIU
Viatgem a l’època romana
Un any més el Museu organitza
un viatge en el temps per als
infants de 6 a 10 anys. Durant
aquests dies els més petits
podran aprendre i experimentar
com vivien els habitants de l’antiga Baetulo.
Museu. Horaris i preus: www.museudebadalona.cat. Inscripció prèvia. Aforament
limitat.

Dijous 6

Dimecres 14
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Elisa Reverter i López
Museu. 19 h. Entrada lliure.

CONFERÈNCIA
Els camps de concentració
francesos
A càrrec de l’historiador Josep
Maria Solé i Sabaté. Amb motiu
de l’exposició Elisa Reverter
López.
Museu. 19,30 h. Entrada lliure.

Dijous 29
TERTÚLIA
Elisa Reverter i López
Tertúlia conduïda per Jaume Oliveras on recordarem la figura de
la badalonina Elisa Reverter i les
diferents facetes de la seva vida.

DOCUMENTAL-CONFERÈNCIA
Capsa de fils, d’Anna Rovira,
Gina de Tera i Marta Catafal
Projecció d’aquest documental
sobre els camps de refugiats i la
maternitat d’Elna, amb intervenció de les autores. Amb motiu
de l’exposició Elisa Reverter
Museu. 19 h. Entrada lliure

Museu. 19 h. Entrada lliure.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

Divendres 7

Dilluns 10 a divendres 14

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

CASAL D’ESTIU
Viatgem a l’època romana

Programa: www.museudebadalona.cat.
Venda d’entrades al museu a partir del
20 de juny.

Dijous 13
DOCUMENTAL
Camp d’Argelers
De Felip Solé (TV3). Durada
1:30 minuts.
Museu. 18 h. Entrada lliure.

Museu. Horaris i preus: www.museudebadalona.cat. Inscripció prèvia.
Aforament limitat.

Divendres 14
NIT D’ESTIU
Visita i concert a l’Anís del
Mono
Programa:www.museudebadalona.cat.

Venda d’entrades al Museu a partir del
20 de juny.

Dijous 20
EXPOSICIÓ
Homenatge a Joan Peiró i Belis
Museu. De 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Entrada lliure.

Divendres 21

LA NIT DELS MUSEUS
20 DE MAIG

NITS D’ESTIU
7, 14 i 21 DE JULIOL

Baetulo. Ciutat Romana

Visita i concert a
l’Anís del Mono

Entrada lliure als espais museïtzats de la ciutat romana
de Baetulo: les Termes i el
Decumanus, la Casa dels Dofins, el Jardí de Quint Licini i
el Conducte d’aigües. Com
a novetat es podrà veure la
imatge de Bacus vell descoberta recentment i un paviment trobat a la Via Augusta
que s’ha incorporat a l’espai
Termes-Decumanus.

Carretera de Can Ruti, s/n. Preu 5,50
€. (Amics del Museu: 4,40 €). Inscripció
prèvia.

ÚLTIM DIA EXPOSICIÓ
Últim dia de l’exposició La fi és
el principi. Pràctiques funeràries
a la Catalunya prehistòrica.

Dissabte 10

Dijous 18

VISITA TEATRALITZADA
Masia de Can Miravitges

Diumenge 28

juny

Museu. 19 h. Entrada lliure.

DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS
La mort durant la prehistòria,
el mon ibèric i el món romà
Taula rodona, amb la participació de Josep Bosch Argilagós,
conservador del Museu de
Gavà; Joaquim Garcia Rosselló,
arqueòleg municipal de Mataró
i Pepita Padrós Martí, cap del
Departament d’Arqueologia
del Museu de Badalona.

Museu. 19 h. Entrada lliure.

juliol

Vetllada d’estiu a la
fàbrica de l’Anís del
Mono, on es fa una visita guiada als espais
patrimonials, com la
sala de destil·lació i
l’arxiu. Després, a l’aire
lliure del pati, el públic
podrà gaudir d’una actuació musical alhora
que es pren un refresc.

EXPOSICIÓ
DEL 14 DE JUNY AL 23 DE JULIOL

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

Elisa Reverter i López

Programa: www.museudebadalona.cat.
Venda d’entrades al Museu a partir del
20 de juny.

Amb motiu del centenari del naixement d’Elisa
Reverter i López (Badalona 1917-2009), el Museu presenta aquesta exposició que mostra les diverses facetes d’una dona polièdrica que va viure amb intensitat
els esdeveniments d’un complex segle XX.
A més de ser una artista destacada -sobretot com
a escultora i dibuixant-, va ser també escriptora.
Va patir l’exili i va participar activament en política.
Profundament catalanista ¡ militant de Convergència,
va estar vinculada a l’Assemblea Democràtica
de Badalona i fou escollida regidora en el primer
Ajuntament democràtic (1979).

Diumenge 23
ÚLTIM DIA EXPOSICIÓ
Últim dia de l’exposició Elisa
Reverter i López, artista i
lluitadora
EXPOSICIÓ
DEL 20 DE JULIOL AL 24 DE SETEMBRE

Homenatge de Badalona a Joan Peiró
Amb motiu dels 75 anys de l’afusellament de Joan
Peiró i Belis (Barcelona 1887-Paterna 1942), sumantse a les activitats que
es portaran a terme a
Mataró, el Museu oferirà una petita exposició sobre la seva figura
i la seva relació amb
Badalona, on va treballar i viure, i on va inciar
la seva activitat com a
sindicalista.

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.

Noves troballes arqueològiques al lateral de la C-31
En la intervenció arqueològica portada a terme al vial
lateral de la C-31, han aparegut estructures corresponents a quatre estances amb
paviments excepcionals,
pertanyents, possiblement,
a dues domus o cases benestants, situades a la part alta
de l’antiga ciutat romana
Baetulo. Aquest fet, i la descoberta d’un nou tram del
cardo maximus, farà replantejar les dimensions i l’estructura urbana de Baetulo,
de manera que tindria una

superfície superior a la que
s’havia calculat fins ara.
De les restes documentades, cal destacar una zona
agrícola destinada al cultiu
de la vinya, dos forns vinculats a una estança de treball
artesanal i, especialment, la
claveguera del cardo maximus ja esmentat, que arriba
a un recorregut de 470 m
de llargada, una longitud
superior a la que es coneix
del cardo maximus de la ciutat de Barcino (Barcelona).

Destaquen també les dues
domus citades, amb mosaics
de gran qualitat. Una disposava d’uns balnea o termes, i
l’altra conservava un larari o
espai de culte d’excepcional
decoració i sumptuositat.

de Chemtou, a Tunísia- com
per la seva tipologia. Té una
estètica orientalitzant, fet
que convida a pensar que es
tracta de la còpia d’una peça
d’etapa hel·lenística, molt de
moda a l’època altoimperial.

Pel que fa a les peces, cal
esmentar una escultura de
Bacus relacionada, precisament, amb aquest larari. És
un exemplar únic a Baetulo
tant pel que fa al material
-giallo antico, una exclusiva
pedra marmòria procedent

Un cop acabada l’excavació
arqueològica, les restes, ja
consolidades, quedaran protegides sota la nova estructura viària. A més, des de mitjan
març es pot veure exposat
al vestíbul del Museu l’herma
que representa el déu Bacus.

agenda
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maig - agost 2017

El Grup de Reconstrucció
Històrica convidat a diversos festivals romans

El Grup de Reconstrucció
Històrica de Badalona, vinculat al Museu, estarà present als
festivals romans del Triumvirat
Mediterrani (Empúries, 6 i 7 de
maig), Tarraco Viva (Tarragona
26 a 28 de maig) i Barcelona
(17 i 18 de juny). En tots ells,
doncs, es podran veure demostracions d’oficis, com filar i teixir
o les arts de pesca, i aprendre
aspectes de la vida quotidiana
dels romans, com la cuina i la
conservació dels aliments o l’escriptura.

Viatge cultural a León i les
Médulas

Donacions de peces i fotografíes al Museu, de gener a
març de 2017.
Ignasi Banús, sis rajoles hexagonals de ceràmica que havien
format part del paviment de l’església dels Pares Carmelites de
Badalona; Jordi Catafal Garriga, mostra de tres paviments de
rajola hidràulica d’uns habitatges del carrer de Sant Bru; Família
Formentí Famadas, dos conjunts de bateig de final del segle
XIX o principi del XX, una tovallola de combregar i un àlbum de
final del segle XIX amb fotografies de les anomenades targetes
de visita; Carme Llobet, dues fotografies b/n dels senyors Valls
Pequín, peixaters; Josep M. Pruna Domènech, fotografies en
color del temporal de mar de febrer de 1983; Paquita Redó
Torruella, dues rajoles hidràuliques i una de ceràmica vidrada;
M. Teresa Roca, quatre pintures sobre tela de Josep Villaubí
i M. Teresa Roca; Jordi Sapé i Pedrerol, rajoles de paviment
hidràulic de diverses mostres; Francesc Sevillano Vives, dos
conjunts de rajola blanca amb mostra blava.

VISITES I ITINERARIS > Passat i present de Badalona

servei de visites guiades

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
Ciutat romana de Baetulo
Dalt de la Vila, de l’edat mitjana
a l’època moderna
Monestir gòtic de Sant Jeroni
de la Murtra
Masia de Can Miravitges. La
vida al camp

Parc històric de Can Solei i Ca
l’Arnús
Façana marítima i pont del
petroli
El modernisme i la Badalona
industrial
Fàbrica de l’Anís del Mono
Cementiri del Sant Crist

agenda maig - agost 2017

Exposicions itinerants del
Museu

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

En aquests moments tres exposicions realitzades pel Museu
estan itinerant per diversos
museus catalans. Es tracta de
Jocs i joguines a l’antiguitat, que
es presenta al MAC-Empúries
entre març i setembre; El sexe
a l’època romana, que es podrà
veure al Museu del Suro de
Palafrugell entre maig i setembre i, finalment, Intimitats.
Història de la roba interior del
segle XIX al XXI, que es podrà
visitar a Cardedeu a partir de
maig.

Horari Museu: de dimarts a dissabte,
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h.
Tancat el divendres 24 de juny i el 15
d’agost.
Casa dels Dofins i Jardí de Quint Licini:
segon diumenge de cada mes i visites en
grup amb reserva prèvia.
Horari Arxiu Històric (AHBDN): dimarts
de 10 a 14 h i dimecres de 10 a 14 h i de
17 a 20 h.

L’Abans de Badalona 1966-1983

Servei de visites concertades:
tel. 933 841 750

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

disseny original: albertnavarro.cat

nous fons del museu

Aquest any, del 12 al 15 d’octubre, el Museu proposa un viatge
cultural a León, ciutat famosa
per la seva magnífica catedral,
i la zona de l’entorn, on es visitaran les restes arqueològiques
de les Médulas, mines d’or a
cel obert que s’explotaven en
època romana, i que configuren un paisatge espectacular.
Reserva prèvia al Museu partir
del 2 de maig. Imprescindible
dipòsit de 25 €.

Continua la recollida de fotos
per al segon volum de L’Abans,
de l’editorial Efadós, en paral·lel
a l’aparició de les cobertes i el
primer fascicle. Seran benvingudes les fotografies i documents
de qualsevol tema que il·lustri el
període: des d’actes oficials fins
als aspectes més quotidians, passant per imatges de la ciutat. Per
fer-ho, us heu de posar en contacte amb Gala Canle, al telèfon
933841750 (Museu de Badalona) i
a l’adreça electrònica badalona@
efados.cat
MB. Genís Vera

