
Via Augusta
Pl. Assemblea de Catalunya

Francesc Layret

Pa
re

 C
lar

et

Te
m

pl
e

Plaça de la 
Constitució

Laietània

Dalt

Lladó

Pujol

Fluvià

Barcelona

Co
st

a

Ol
i

Casa 
dels Dofi ns

Conducte 
d’Aigües

Jardí de
Quint LiciniMuseu de 

Badalona

Pl. Font i Cussó

P

P

El Viver

Te
rm

es
 R

om
an

esTeatre 
romà

Correus

Per a més informació:

Museu de Badalona
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08911 Badalona. Tel. 93 384 17 50
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Aquest festival és possible gràcies al Grup de Reconstrucció Històrica de 
Badalona, amb la col·laboració de: Barcino Oriens, alumnes i professors 
de l’Institut Albèniz de Badalona i alumnes i professors de l’Escola 
Vedruna Gràcia de Barcelona.
 
Enguany participen al festival: Jano Reproducciones Históricas, 
Associació Projecte Phoenix de Tarragona, Ciència Divertida, Carles 
Alcoy, Albert Estengre, Ricardo V. Placed, David Moya, Benito Báguena, 
Fausto Rescalvo, Terrafoc i Ars Fictilis

El programa es podrà modifi car en funció del nombre de persones 
inscrit a cada activitat o per qüestions meteorològiques o organitzatives.
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 MAGNA CELEBRATIO
 ÀREA DE RECREACIONS I TALLERS
 
 Museu de Badalona
 Espais patrimonials

 Espais arqueològics
 no museïtzats

CONFERÈNCIES
Com és habitual, comptarem amb diferents especialistes que ens 
acostaran a la cultura clàssica. Enguany destaquem la xerrada dedi-
cada a les troballes fetes a la plaça de Pompeu Fabra de Badalona, 
durant les intervencions arqueològiques que s’hi portaren a terme els 
anys 2008 i 2009, just abans de la inauguració del metro.

PRESENTACIONS 
Es presentaran dos nous títols 
de la col·lecció “Baetulo quotidi-
ana”, com sempre profusament 
il·lustrats, que es podran adquirir 
a la botiga del Museu. El primer, 
dedicat a la cervesa en època ro-
mana, és obra de David Moya, de la 
cerveseria 4 Pedres i expert en la 
recreació de cerveses històriques. 

El segon és un estudi sobre els jocs i joguines de l’antiguitat i ha estat 
escrit per Esther Gurri, arqueòloga del Museu. 

ESPECTACLES 
El Grup de Reconstrucció 
Històrica de Badalona es-
trena, dissabte 30, una re-
presentació que dóna vida 
a les Termes, les restes 
més emblemàtiques que 
es conserven al subsòl del 
Museu. Veurem com la gent 
hi anava per motius d’higi-
ene i per tenir cura del cos, 
però també perquè eren un 
centre d’oci, de vida social i 
fins i tot de negocis i de po-
lítica. L’endemà, l’Associació Projecte Phoenix de Tarragona oferirà, a 
l’espai del Decumanus, un espectacle sobre el govern de les provín-
cies a l’època de l’Imperi romà. 

Magna Celebratio, el festival romà de Badalona

Quan arriba el darrer cap de setmana d’abril, Badalona 
es vesteix de romana amb la Magna Celebratio! Aquest 
festival, organitzat pel Museu de Badalona des del 
2005 amb l’objectiu de donar a conèixer l’important 
patrimoni romà que es conserva a la ciutat, omple 
d’activitats i d’història la primavera badalonina.

El festival ofereix visites als diferents espais arqueo-
lògics de Baetulo, conferències i presentacions, 
menús de receptaris llatins en alguns restaurants 
de la ciutat, recreació d’oficis i aspectes de la vida 
quotidiana en temps dels romans a càrrec de grups 
de reconstrucció històrica, i tallers de divulgació 
elaborats per especialistes en món romà. 

Veniu al Museu, passegeu-vos per la zona de l’entorn 
i deixeu-vos transportar a Baetulo, la Badalona de fa 
més de dos mil anys.

VISITES 
AL PATRIMONI
Es podran veure els espais muse-
ïtzats de la ciutat romana (Termes 
i Decumanus, al Museu; Casa dels 
Dofins, Jardí de Quint Licini i Con-
ducte d’aigües) i fer visites guiades 
a diversos espais d’època romana, 
no museïtzats, que habitualment no 
estan oberts al públic. En aquesta 
ocasió es podran veure la Casa de 
l’Heura, el mosaic de la Torre Vella, 
les restes conservades al subsòl 
d’un edifici de la plaça de la Cons-

titució i els fonaments del teatre. Les places per a aquesta darrera 
activitat són limitades i cal adquirir l’entrada al punt d’informació del 
Museu, trenta minuts abans de l’inici de l’activitat.

MUSEUS DEL MÓN ROMÀ
Els visitants tindran a l’abast informació sobre diferents museus
relacionats amb el món romà: el Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC) en representació de l’Arqueoxarxa, el MAC-Empúries, el Museu 
de Mataró, el Museu de Granollers, el Parc Arqueològic de Guissona 
i el Museu de la Villa romana de la Olmeda, de Palència, seran els 
que ens visitaran aquest any. Tant en l’espai dels museus com en una 
altra zona dedicada als artesans, es podran adquirir reproduccions 
de peces d’època romana, sempre fetes amb rigor, per professionals 
especialitzats.

JORNADES DE CUINA ROMANA
Alguns restaurants de Badalona elaboren plats inspirats en els 
receptaris dels autors clàssics, com Apici, Columel·la o Pal·ladi. 
El preu del menú oscil·la entre els 25 i els 30 €. Cal fer reserva prèvia. 
Les 4 pedres. c/ Lleó, 33. Tel. 933 840 136. De divendres 29 a diumenge 
1 de maig, en horari d’obertura de la cerveseria. Can Frai. c/ Sant Pere, 11.
Tel. 933 840 718. Divendres 29, sopar a les 21 h. La Sargantana.
c/ Sant Sebastià, 2. Tel. 934 642 216. Dissabte 30, dinar a les 14 h. 
Neró. c/ Francesc Layret, 153. Tel. 933 841 449. Dissabte 30, dinar a 
les 14 h i sopar a les 21 h.

28, 29 i 30 ABRIL i 1 MAIG / 2016

Torre 
Vella

Com arribar: Tren: Rodalies R1. Parada Badalona.

Metro: Línia L2. Parada Badalona Pompeu Fabra.

Autobusos urbans: B2, B3, B4, B8, B9, B17, B25, B27, B29, B30, B31, B33, B44.

Cotxe: autopista C-31. Sortida Badalona Nord.

@museubdn

#magnabdn

Santa 
Maria

RECREACIONS 
HISTÒRIQUES
El festival dóna un especial protago-

nisme a la reconstrucció històrica, 
especialment a la vinculada a 
la vida quotidiana i als oficis 

tradicionals. A les mostres d’ac-
tivitats artesanes, s’hi sumen les 
exhibicions sobre món militar que 

expliquen com era la indumentà-
ria dels soldats, quin armament 
portaven i les tècniques que 
preparaven per al combat.

TALLERS FAMILIARS
La millor manera d’aprendre la cultura romana 
és experimentar-la, i això és el que us proposem 
amb l’ampli ventall de tallers per a infants i adults 
que us ofereix el festival. Els més petits podran 
divertir-se fent diverses activitats: passejant amb la 
quadriga, pentinant-se com ho feien les senyores 
més distingides, aprenent a lluitar com ho feien els 
gladiadors... Mentrestant, els grans podran practicar 
l’escriptura, la cistelleria o descobrir quin gust 
tenien i com s’obtenien el vi, l’oli i la cervesa que 
prenien els nostres avantpassats de Baetulo. 

Pl. Pompeu
Fabra

Renfe

Casa 
de l’Heura
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 Adreçat a públic general

Adreçat a públic adult 
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Conferència Els amulets fàl·lics romans, a càrrec d’Adrià Domínguez
Presentació del llibret La cervesa en època romana, a càrrec de David Moya
Conferència Propera parada Baetulo. Troballes arqueològiques de la plaça Pompeu 
Fabra de Badalona, a càrrec de Pepita Padrós
Presentació del llibret Jocs i joguines en l’època romana, a càrrec d’Esther Gurri i Joan Mayné
Conferència El tráfi co de infl uencias en la sociedad romana: el origen de todos nuestros 
males, a càrrec de Joaquín Ruíz de Arbulo

Obertura Museu de Badalona (espai Termes i Decumanus i exposició temporal) *
Obertura espais: Casa dels Dofins, Jardí de Quint Licini, Conducte d’aigües *
Visites guiades a espais no museïtzats de la ciutat romana de Baetulo *

Balnea, vina, Venus... Cura del cos i vida social a les Termes, * 
a càrrec del Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona
Imperium et concilium. El govern d’una província imperial, * (inclòs en l’entrada al Museu)
a càrrec de l’Associació Projecte Phoenix
La Legio. Com funcionava l’exèrcit romà, a càrrec de Barcino Oriens
Schola Gladiatoria. Les escoles de gladiadors i com es preparaven per a la lluita, 
a càrrec de Jano Reproducciones Históricas

Cistelleria romana. Aprenem a fer cistells seguint les tècniques tradicionals *
Epigrafia romana. Practicarem la cal·ligrafia que s’utilitzava per a les inscripcions *
Vi romà. Els diferents tipus de vi que es produïen en època romana *
Oli romà. Provarem els diferents olis que s’elaboraven fa més de 2000 anys *
Cervesa romana. Degustació de cervesa elaborada seguint els mètodes utilitzats
pels romans 
Schola. Com eren les escoles romanes i què s’hi explicava
Ludi romani. Aprenem a jugar com els romans
Mites i llegendes de l’antiga Roma. Conta contes que explicarà històries de la mitologia 
clàssica
Enginyeria de l’aigua. Descobrim i experimentem com els romans dominaven ĺ aigua 
Textrina. Cardem i filem la llana  
Unguentaria. Fem una corona de flors *
Figulus. Fem fireta romana amb fang *
Officina monetaria. Fem una moneda *
Sutor. Fem un moneder de pell *
Ornatrix. Ens pentinem com els romans *
Musivarius. Fem un mosaic *
Schola Gladiatoria. Entrenem amb els gladiadors *
Auriga. Passejem amb la biga o carro tirat per dos cavalls *
Ludoteca romana. Els més petits podran jugar com ho feien els nens de Baetulo 
amb nines, baldufes, fireta i disfresses 
Muntem un casc romà *
Muntem una nina articulada *

Textrina. Demostracions de les tècniques de filar i teixir
Fullonica. Les tècniques de blanquejar i tenyir les teles
Medicina. Les arts, l’instrumental i les tècniques mèdiques romanes
Scriptorium. Suports, eines,  tintes i instruments de l’escriptura
Ferrarius. El treball del ferro
Fusor. Demostracions de les tècniques de fosa del metall
Sutor. Demostracions del treball de la pell
Figulus. La terrissa i la producció de ceràmica al forn amb corda
Musivarius. Com es feien els característics mosaics romans
Caupona et pistor. Botigues on se servia vi i menjar on podreu fer un tastet
Piscator. Les arts de pesca i la confecció de xarxes
Funicularius. Com es feien les cordes en època romana
Eborarius. El treball de l’os per fer complements, mobiliari i aplics
Salsamentaria. Diferents tècniques de conservació dels aliments
Libitinarii. La mort i els seus rituals en el món romà (inclòs en l’entrada al Museu) 

Unguentaria. La preparació de perfums i cremes (inclòs en l’entrada al Museu) 

Officina ponderaria. Els pesos i mesures oficials que utilitzaven els romans
Schola Gladiatoria. L’entrenament dels gladiadors
Cohorts I Barcinonensis. Com vivien els legionaris de l’exèrcit romà

Cerveseria 4 pedres *
Can Frai *
La Sargantana *
Neró *

Adreçat a públic infantil
Activitats de pagament
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