
EXPOSICIÓ
DEL 22 DE NOVEMBRE AL 28 DE FEBRER
Jocs i joguines a l’Antiguitat
La necessitat de jugar és intrínseca a l’ésser humà, tal i com demos-
tra el fet que s’hagin conservat jocs i joguines d’èpoques remotes 
que, en molts casos, encara estan plenament vigents.
Aquesta mostra, produïda per Arqueoxarxa -que agrupa els princi-
pals museus amb restes arqueològiques i jaciments d’arqueologia 
de Catalunya-, inclou peces prestades pels diferents museus que 
la integren i permet recórrer l’evolució d’aquests jocs des de l’anti-
guitat fins a l’actualitat, alhora que posa de relleu que n’hi ha una 
gran varietat i per a totes les edats, inclosa l’edat adulta.

EXPOSICIÓ
DE L’1 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE
Oriol Rius, artista de la utopia
L’exposició, concebuda com un reconeixement a Oriol Rius, reu-
neix un conjunt d’escultures i pintures llegades per l’artista al Mu-
seu de Badalona. Amb aquest motiu també es presenta un llibre 
amb diversos escrits que ens aproximen a la personalitat d’Oriol 
Rius, a les seves diverses facetes artístiques i a la seva relació amb 
Esparreguera, on va néixer, i amb Badalona, ciutat a la qual va 
estar estretament vinculat.
Durant l’acte inaugural, a més de presentar-se el llibre, s’oferirà 
la interpretació, a càrrec de Gener Salicrú i Andrea Peirón, de tres 
peces musicals inèdites, compostes per Oriol Rius.

Diumenge 18

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.

TALLER FAMILIAR 
Taller d’escultura entorn de 
l’obra d’Oriol Rius
En el marc de l’exposició dedi-
cada a la figura d’Oriol Rius, 
proposem una activitat de des-
coberta de la pròpia creativitat 
i d’experimentació a partir de 
formes i volums. A càrrec de 
l’escultora Mònica Porta, artista 
resident al tallerBDN.
Museu. 11,30 h. Preu: 2 €. Places limi-
tades. Inscripció prèvia al Museu. Edat 
recomanada: a partir de 5 anys, amb 
l’acompanyament d’un adult. 

Diumenge 25

VISITA GUIADA 
Oriol Rius, artista de la utopia
A càrrec de la comissària de l’ex-
posició i directora del Museu, 
Margarida Abras.
Museu, 11 h. Activitat gratuïta. 
Inscripció prèvia.

VISITA GUIADA 
Masia de can Miravitges 
Carretera de Can Ruti, s/n. 11 h. Preu: 5,50 € 
(Amics del Museu: 4,40 €). Inscripció prèvia.

(Santa Eugènia de Berga), un 
museu dedicat al modelisme 
ferroviari, únic al sud d’Europa, 
que ens transporta a la infantesa.
Més informació i inscripcions al Museu: 
933 841 750.

Diumenge 22

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Jocs i joguines a l’Antiguitat 

Museu. 11 h. Entrada lliure.

Dijous 26

FESTIVAL FILMETS 
Sessió de cinema històric
Un any,  més el Museu participa 
en el festival de curtmetratges 
de Badalona, amb la projecció 
de pel·lícules que, pel seu caràc-
ter documental i pel seu interès 
històric, es conserven a l’Arxiu 
d’Imatges del Museu. Enguany 
podrem veure una selecció de 
pel·lícules de celebracions i pro-
cessons religioses a Badalona.
Teatre Zorrilla. 19 h. Entrada lliure.

Diumenge 29

VISITA GUIADA 
La ciutat romana de Baetulo: 
les Termes i el Decumanus
Museu. 10,30 h. Preu 8 € (Amics del 
Museu: 6,40 €).

Dijous 19

PRESENTACIÓ 
Homenatge al Grup Estrop
El Grup Estrop va néixer a 
Badalona el 1963, en plena efer-
vescència de la Nova Cançó. 

Ara, amb motiu de la donació 
al Museu d’un conjunt d’enre-
gistraments musicals d’aquest 
grup, fruit d’una intensa tasca 
de recerca, se’n farà una audició, 
amb la participació de membres 
del grup que interpretaran algu-
nes cançons.

Museu, 19 h. Entrada lliure.

Dissabte 21

SORTIDA CULTURAL
Osona, patrimoni entre boires
Osona, malgrat ser una comar-
ca molt propera, amaga tresors 
sovint poc coneguts, com són el 
jaciment iberomedieval de l’Es-
querda, a les Masies de Roda- un 
assentament clau per compen-
dre els primers segles de l’edat 
mitjana-, o la colònia industrial 
de Can Rusiñol (Manlleu), pro-
pietat de la família del cèlebre i 
prolífic artista, Santiago Rusiñol. 

Us proposem venir-ho a des-
cobrir amb nosaltres. Serà un 
viatge a través del temps que 
acabarà a El màgic món del Tren 

desembre
Dijous 3

PUBLICACIÓ
Presentació del llibre Femini-
tat, Esport, Cultura. Pioneres de 
l’atletisme català (1921-1938) 
El llibre, obra del barceloní 
Daniel Justribó, recupera 
la memòria de les atletes 
catalanes anteriors a la Guerra 
Civil, entre les quals destaquen 
dues pioneres badalonines, 
recentment desaparegudes, 
Anna Tugas i Lluïsa Giró.
Museu, 19 h. Entrada lliure.

Dijous 10

PUBLICACIÓ
Presentació del llibre 
Barcelona wine
Lluís Tolosa, sociòleg i escrip-
tor, gran coneixedor del món 
del vi, ens visita per a presen-
tar-nos el seu nou llibre, una 
selecció de 50 visites recoma-
nades per gaudir del món del 
vi a Barcelona i al seu entorn. 
La presentació es completarà 
amb un tast comentat de vins 
de la veïna denominació Alella.
Museu. 19 h. Entrada lliure. Inscripció 
prèvia.

Diumenge 20

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

Dimarts 29 al dijous 31

TALLERS INFANTILS 
Coincidint amb les festes de 
Nadal i amb l’exposició Jocs i 
joguines a l’Antiguitat, us pro-
posem venir a jugar amb 
nosaltres, tal i com ho feien els 
antics romans.
Museu. Places limitades. Els horaris i 
els preus es podran consultar a: www.
museudebadalona.cat. 
Inscripció prèvia.

Dissabte 14

VISITA GUIADA
De Baetulo a Barcino

Museu de Badalona, 10,30 h. 8 € (Amics 
del Museu: 6,40 €). Inscripció prèvia.

Diumenge 15

TALLER FAMILIAR 
Taller d’escultura entorn de 
l’obra d’Oriol Rius
Activitat amb les mateixes 
característiques que la del diu-
menge 18 d’octubre.

Museu. 11,30 h. Preu: 2 €. Places limita-
des. Inscripció prèvia. Edat recomanada: 
a partir de 5 anys, amb l’acompanya-
ment d’un adult.

EXPOSICIÓ 
Últim dia de l’exposició Oriol 
Rius, artista de la utopia

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.

octubre
Dijous 1

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Oriol Rius, artista de la utopia

Museu. 19,30 h. Entrada lliure.

Diumenge 11

JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI
Itinerari de la industrialització 
a Badalona
Un itinerari pel barri del Progrés, 
que permetrà veure diferents 
espais, com l’eixample, la línia 
del ferrocarril -inaugurada el 
1848- i l’antiga zona industrial.
El recorregut inclou, així mateix, 
alguns edificis emblemàtics 
de la industrialització com 
Can Casacuberta o la Llauna, 
habitatges com la casa Pavi-
llard, la Mir o Can Gafarel·lo, i 
equipaments com l’estació del 
ferrocarril, l’església de Sant 
Josep o l’escola Ventós Mir, 
tots ells testimonis del creixe-
ment de la població a la segona 
meitat del segle XIX. També 
descobrirem que els noms dels 
carrers i del barri són un reflex 
d’aquest període històric.

Plaça del Gas. 11 h. Activitat gratuïta. 
Inscripció prèvia.

novembre
Dissabte 7     

VISITA NOCTURNA
Cementiri del Sant Crist
Amb motiu de la proximitat de la 
festivitat de Tots Sants, us oferim 
la possibilitat de descobrir, d’una 
manera diferent, el cementi-
ri més antic de la ciutat. A la 
llum de les estrelles, coneixerem 
els personatges més destacats 
que hi ha enterrats i el valor 
artístic d’algunes làpides i pan-
teons. A més, durant la visita, es 
representarà una escena de la 
coneguda peça teatral Don Juan 
Tenorio, a càrrec de la Dramàti-
ca del Círcol Catòlic. Conduiran 
la visita Jaume Sellarès, creador 
d’aquesta activitat nocturna, i 
Margarida Abras, autora del lli-
bre Els Cementiris de Badalona i 
directora del Museu.

Cementiri del Sant Crist. Riera de Mata-
moros. 21 h. Preu: 5,50 € (Amics del 
Museu: 4,40 €). Inscripció prèvia. 

Diumenge 8

TALLER FAMILIAR 
Taller d’escultura entorn de 
l’obra d’Oriol Rius
Activitat amb les mateixes 
característiques que la del 
diumenge 18 d’octubre.
Museu. 11,30 h. Preu: 2 €. Places limita-
des. Inscripció prèvia. Edat recomanada: 
a partir de 5 anys, amb l’acompanyament 
d’un adult. 

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.

Colònia Rusiñol, Manlleu (Osona)  Lluís Grañé /Museu del Ter



agendaoctubre - desembre 2015

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 25 i 26 de 
desembre.

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  octubre - desembre 2015

VISITES I ITINERARIS > Passat i present de Badalona 

Donació de peces  

El 6 d’agost va morir l’advocat i 
poeta badaloní Joan Argenté i 
Artigal, que el 2011 féu donació a 
la ciutat del seu fons cultural i artís-
tic. Part del seu llegat ingressà en 
aquella data al Museu de Badalona 
i a l’Arxiu Històric de la Ciutat. Ara 
la família ha completat l’acord amb 
l’ingrés al Museu dels mobles del 
despatx, la màquina d’escriure, el 
telèfon, dos llums modernistes i l’or-
la de la seva promoció de la Facultat 
de Dret de la UB.Germans Màrius i 

Lluís Cuixart Vilamajor: conjunt de 
peces d’indumentària datats entre 
finals del segle XIX i de principis del 
XX, un àlbum de signatures dedi-
cades al mestre F. Feliu i Vegués 
(1905), un retrat a llapis de F. Feliu 
i Vegués, fet per J. Millán, docu-
mentació del mestre, i un diploma 
dedicat a Mario Borbonet, fet per S. 
Mateu i Pla (1915). Francesca Niubó 
Prats: documentació familiar i de 
Francesc Niubó Vidal (1902-[1939]), 
violoncel·lista. Estanis Alcover: dos 
llibres. Eulàlia Joanpere Esparza: 

Arxiu Històric de la Ciutat de 
Badalona i Arxiu d’Imatges del 
Museu 
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona 
(AHBDN) és un servei que conserva 
documentació 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 té un 
fons de prop d’1.000.000 d’imatges de 
temàtica badalonina, des de finals del 
segle XIX fins a l’actualitat.

També es pot consultar l’hemeroteca 
de Badalona, que està formada pel 
conjunt de publicacions periòdiques 
que des de l’any 1868 s’han editat a 
la ciutat. 

Horaris de consulta: 
dimarts  de 10 a 14 h i dimecres de 
10 a 14 h i de  17 a 20 h. 

servei de visites guiades

nous fons del museu serveis
documentació de les seves actua-
cions com a membre del Grup Estrop. 
Roser Ribó Alonso: documentació 
del seu pare, Jaume Ribó Arenas, de la 
Fraternitat franciscana de Badalona. 
Joaquim Compte Pibernat: col·lec-
ció de fulls volants i cartells dels anys 
1972 a 1982, integrada fonamental-
ment per propaganda clandestina. 
Maria Prat Maresma: catàleg d’indu-
mentària femenina de l’empresa de 
gènere de punt Balmes. Jordi Monés 
i Pujol-Busquets: llibre autobiogrà-
fic Els meus records.
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noticiari
Comencen les obres a la 
Casa de l’Heura 
A finals d’any es començarà a 
executar la primera fase del 
projecte de restauració i ade-
quació museística de la Casa de 
l’Heura, amb el suport econò-
mic del Ministerio de Fomento. 
El projecte preveu una segona 
fase, executable en el transcurs 
del 2016, que permetrà inclou-
re aquesta domus en el conjunt 
d’espais visitables de la Baetulo 
romana.

El cap de vella torna al Museu 
Al mes de novembre, el Cap de 
Vella, obra del segle I aC, que es 
podia veure a l’exposició Baetulo 
Ciutat romana, al subsòl del 
Museu, retornarà a la seva vitri-
na, després d’haver estat incor-
porada a l’exposició Historias de 
tocador, organitzada pel Museu 
d’Arqueologia de Barcelona al 
Museu romà d’Oiasso (Irún). 
Aquesta és una mostra de la 
política de col·laboració que el 
Museu té amb altres centres cul-
turals i que es materialitza sovint 
amb la cessió temporal de peces 
del nostre fons, com la llàntia 
eròtica amb escena de sàtir que, 
a partir del mes de desembre, 
s’exhibirà al Museu d’Història de 
Catalunya a la mostra A bodes 
em convides.

El Museu de Badalona al 
visitmuseum
El Museu de Badalona s’incorpo-
ra al projecte cooperatiu visitmu-
seum, un aplicatiu per a mòbils 
pensat per al públic turístic, que 
ofereix informació i continguts 
sobre museus i centres culturals 
en cinc idiomes (català, aranès, 
castellà, anglès i francès). Aquest 
dispositiu, ja funciona a les 
comarques de Girona, Lleida i 
Tarragona, i s’acabarà d’ampliar 
a la totalitat de Catalunya durant 
el 2016.

Èxit d’inscripcions al viatge 
a Còrdova
L’interès del viatge que els Amics 
del Museu faran a la ciutat de 
Còrdova el proper mes d’octu-
bre ha superat totes les previ-
sions. L’oferta de places ha resul-
tat insuficient per fer front a la 
gran demanda. No obstant això, 
us recordem que des del Museu, 
programem de forma estable 
dues o tres sortides a l’any, que 
de ben segur també us resulta-
ran interessants.

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 pri-
vilegiades, el poblat, que estava defensat per una muralla, ens permetrà 
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 dóna a conèixer l’obra del pintor i escenò-
graf 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 ter-
mes, els principals carrers de la ciutat i l’exposició que recull peces singulars 
i de vida quotidiana, pertanyents a la ciutat de Baetulo.

De Baetulo a Barcino Baetulo i Barcino van ser dues ciutats romanes 
separades pel riu Besòs i fundades amb només setanta anys de diferència. El  
Museu de Badalona i el MUHBA ofereixen aquesta visita conjunta per mos-
trar les similituds i les diferències d’aquests antics assentaments romans, així 
com la seva evolució fins als segles V i VI dC.

Monestir gòtic de Sant Jeroni de la Murtra Magnífica obra del gòtic 
català que permet entendre el feudalisme i el poder de l’Església durant les 
edats mitjana i moderna. Destaca el claustre amb els capitells i les claus de 
volta ricament esculpits amb retrats de personatges il·lustres que van con-
tribuir a la prosperitat del monestir

Parc històric de Can Solei i Ca l’Arnús És un espai historicoartístic 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 progressiva 
ocupació de la franja costanera, vinculada a la pesca i, sobretot, a la indus-
trialització.

El modernisme i la industrialització Itinerari que inclou 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 elements modernistes. 
La visita mostra el procés de fabricació de l’anís i altres begudes que s’hi 
produeixen, com les Aromes de Montserrat.

Moviment obrer Recorregut pels diferents espais i edificis que testimo-
nien la importància del moviment obrer en una ciutat industrial com la que, 
des de la segona meitat del segle XIX, va ser Badalona.

Cementiri del Sant Crist L’tinerari recupera alguns dels personatges 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.


