
COMMENTARIOLUM 
PETITIONIS 
Divendres 26 d’abril 
i dissabte 27 d’abril
Museu de Badalona, espai arqueològic 
Termes i Decumanus, a 20.30 h

Commentariolum Petitionis, és 
el Petit manual de Quint Tul·li 
Ciceró per a una campanya 
electoral, és un dels documents 
que ens aporta més informació 
sobre les estratègies de captació 
del vot durant la campanya. 
Sorprendrà veure com alguns 
dels mecanismes polítics romans 
presenten grans paral·lelismes 
amb els actuals. 
A càrrec de Barcino Oriens.

 Activitat de pagament.

CONVERSES DE MEUQUES 
Divendres 26 d’abril 
i dissabte 27 d’abril
Museu de Badalona, espai arqueològic 
Termes i Decumanus, a les 22 h

Converses de meuques és la
posada en escena d’una selecció 
dels famosos “Diàlegs entre 
heteres” de l’escriptor siri de
llengua grega Llucià de 
Samòsata, que va viure entre els 
125 i 181 d.C, el principal retor i 
humorista de la segona sofística. 
A càrrec de Magatzems Cortina. 

 Activitat de pagament.

ESPECTACLES

LEGIONARIS DE ROMA, 
CIUTADANS DE L’IMPERI 
Diumenge 28 d’abril 
Plaça de Joaquim Font i Cussó,
a les 12 i a les 13 h

Vida quotidiana en l’exèrcit romà, 
d’Egipte a Britania. Mentre els 
legionaris practiquen l’art de la 
guerra i els ofi cials donen ordres, 
hi ha algun legionari que s’enyora 
de la seva terra i escriu una carta 
a la seva família. 
A càrrec de Projecte Phoenix.

Alguns restaurants de la ciutat 
elaboraran saboroses receptes 
recollides per Apici, Columel·la 
i Pal·ladi, i per primera vegada, 
cuinaran receptes eròtiques.

BERTRAN MAR
c/ Mar, 5, tel. 933 84 60 52
Dissabte 27, dinar a les 14 h

LA SARGANTANA
c/ Sant Sebastià, 2, tel. 934 642 216
Dissabte 27 i diumenge 28, 
dinar a les 14 h

CAN FRAI
c/ Sant Pere, 11, tel. 933 84 07 18
Dissabte 27 i diumenge 28, 
dinar a les 14 h

NERÓ
c/ Francesc Layret, 153, tel. 933 841 449
Dissabte 27, sopar a les 21 h

JORNADES DE CUINA ROMANA
Dissabte 27 i diumenge 28 d’abril

EL CAFÈ DE LES ANTÍPODES
c/ Francesc Layret, 113, tel.  933 840 040
Dissabte 27, sopar a les 21 h

HIRUS (tastets romans)
Pl. Assemblea de Catalunya, 5,  
tel. 934 647 013
Dissabte 27 i diumenge 28, 
durant totes les jornades

4 PEDRES (tastets romans)
c/ Lleó, 33, tel. 933 840 136
Dissabte 27 i diumenge 28, 
durant totes les jornades 

Aquest any, els visitants de la
Magna tindran a l’abast la 
informació d’alguns dels jaciments 
i museus de temàtica romana 
més importants de Catalunya: el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC), el Parc Arqueològic de 
Guissona, el Museu de Lleida 
Diocesà i Comarcal, el Camp de 

MUSEUS I MÓN ROMÀ
Dissabte 27 d’abril, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge 28 d’abril, d’11 a 14 h 

les Lloses, Can Tacó - Museu 
de Montmeló i el Museu de 
Granollers. També hi serà 
representada la Villa romana de 
la Olmeda, de Palència. A més, 
es podran adquirir rèpliques de 
peces d’època romana, fetes per 
artesans especialitzats.

ELS ESPAIS DEL MUSEU 
DE BADALONA 
Horari espais
Divendres: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Dissabte: de 10 a 20 h
Diumenge: de 10 a 15 h

Amb motiu de la Magna Celebratio, 
el Museu obrirà en horari ampliat 
per tal que els visitants puguin 
accedir al conjunt de les Termes 
i el Decumanus, on podran 
veure una nova i espectacular 
museografi a que fa més 
comprensibles les restes. L’entrada 
inclou l’accés a la Casa dels 
Dofi ns i al Jardí de Quint Licini. 

Venda d’entrades al Museu. 
No s’oferiran visites guiades.

BAETULO CIUTAT ROMANA

VISITA COMENTADA ALS 
ESPAIS NO MUSEÏTZATS
Dissabte: 11.30, 12.30, 17, 18 i 18.30 h
Diumenge: 11, 11.30, 12 i 12.30 h
Punt de trobada a les escales de l’església 
de Santa Maria.

Es podran visitar, a les hores indi-
cades, alguns espais no museïtzats 
de la ciutat romana: la Casa de 
l’Heura, el mosaic de la Torre Vella, 
les restes del subsòl de la plaça de 
la Constitució,  i els fonaments del 
teatre romà.

Places limitades. Caldrà inscripció 
30 minuts abans de la visita al punt 
d’informació de davant del Museu.

El programa es podrà modifi car en funció del nombre de persones inscrites a cada activitat 
o per qüestions meteorològiques. Podeu confi rmar els horaris consultant al Museu de 
Badalona o als webs www.magnacelebratio.cat i www.museudebadalona.cat. 
Al www.fb.me/museubadalona i twitter.com/museubdn o l’etiqueta #magna2013.

BELLESA A ROMA
Dijous 25 d’abril 
Museu de Badalona, sala d’actes, a les 19 h    

A càrrec de Teresa Carreras, 
comissària de l’exposició Històries 
de Tocador. Cosmètica i bellesa a 
l’antiguitat, al Museu d’Arqueologia 
de Catalunya. 

Del tocador als pentinats, les classes
socials a Roma tenien els seus 
codis. Essències, olis i tota mena de 
productes eren utilitzats pels més 
rics, en un món de sofi sticació que 
contrastava amb la higiene bàsica 
de les classes populars.

PRESENTACIÓ 
DE LA CERVESA CERES
Dijous 25 d’abril 
Museu de Badalona, sala d’actes, a les 20.30 h

A càrrec de David Moya, propietari 
de la cerveseria 4 Pedres, de 
Badalona. Aquest establiment ha 
fabricat, en edició limitada, una 
cervesa que recrea l’anomenada 
caelia, d’origen iber, que es consumia 
a la Hispania romana al segle I. 
En podrem conèixer la història, 
fer-ne una degustació i adquirir-la. 

BAETULO I BARCINO
Divendres 26 d’abril 
Museu de Badalona, sala d’actes, a les 19 h

A càrrec de Julia Beltrán, 
conservadora en cap del Museu 
d’Història de la Ciutat de 
Barcelona, i Pepita Padrós, cap del 
departament d’Arqueologia del 
Museu de Badalona. 

Baetulo i Barcino van ser dues 
ciutats romanes separades pel 
riu Besòs i fundades amb només 
70 anys de diferència: Baetulo, 
entorn de l’any 80 aC, en època 
republicana, i Barcino al voltant 
de l’any 10 aC, en època imperial.
Coneixerem l’evolució de les dues 
ciutats i el seu territori des de la 
seva fundació fi ns al segle II dC.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
DE PETIT FORMAT
CUINA ERÒTICA ROMANA 
Divendres 26 d’abril 
Museu de Badalona, sala d’actes, a les 20 h

A càrrec de KuanUm que,  amb 
motiu de l’exposició El sexe a 
l’època romana, ha elaborat un 
llibre sobre cuina i erotisme que 
forma part de la col·lecció “Baetulo 
quotidiana”. 

Activitats gratuïtes. Entrada lliure

CONFERÈNCIES

MUSEU DE BADALONA
Pl. Assemblea de Catalunya, 1

08911 Badalona (Barcelona)

Tel. +34 933 841 750

Fax +34 933 841 662

info@museudebadalona.cat

www.museudebadalona.cat

www.magnacelebratio.cat

#magna2013

El programa de la Magna Celebratio es podrà modifi car 

per qüestions meteorològiques o d’organització. 

Horari especial del Museu durant la Magna Celebratio

divendres de 17 a 21 h, dissabte de 10 a 21 h,

diumenge de 10 a 15 h

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
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SUTOR
 Activitat adreçada a famílies. 

Farem el nostre moneder i el 
desplegarem per jugar-hi a marro.

MUSIVARIUS
 Activitat adreçada a famílies. 

Reproduirem un disseny en un 
mosaic que ens emportarem a casa. 

PISCATOR
 Activitat adreçada a famílies. 

Practicarem com es teixeix una 
xarxa de pesca.

CISTARIUS
 Activitat adreçada a famílies. 

Farem un peix amb materials 
propis de la cistelleria.

TABERNAE ET PISTOR
Botigues de queviures, on 
podrem tastar pa i plats 
elaborats tal com es feien a 
l’època romana.

PISCATOR
La feina dels pescadors, les 
arts de pesca, i la confecció 
de xarxes i altres elements 
vinculats al món marí. 

FUNICULARIUS
La fabricació de cordes 
en època romana, quan 
s’emprava un sistema similar 
al que utilitzaven fi ns fa poc 
els corders de Badalona. 

CISTARIUS
Confecció de nanses de pesca 
i altres objectes de cistelle-
ria, com alforges i cabassos, 
imprescindibles en la vida 
quotidiana del món romà.

ACTIVITATS I TALLERS PER A INFANTS, ADULTS I FAMÍLIES
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PL. ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
ZONA ANTIC EDIFICI DE CORREUS

Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge: d’11 a 14 h
A càrrec de Reconstrucció Històrica de Badalona (RHB), Terrafoc, 
i amb la col·laboració d’Anna Homs.

ZONA I

TEXTRINA
Demostracions de les tècniques 
de fi lar i teixir, feines molt labo-
rioses que solien fer les dones 
dins l’àmbit domèstic.

FULLONICA
Les feines d’una tintoreria: 
el blanqueig i les diverses 
tècniques de tenyir utilitzant 
materials vegetals i animals.

UNGUENTARIA
La preparació de perfums i 
cremes, l’ús de joies i elements 
de bijuteria, i el paper de la 
dona en la societat romana. 

PL. ASSEMBLEA DE CATALUNYA

Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge: d’11 a 14 h
A càrrec de Reconstrucció Històrica de Badalona (RHB) 
i Jano Reproducciones Históricas.

ZONA II

EBORARIUS
Complements decoratius, 
aplics i elements com agulles 
de cap, capsetes i fi ns i tot 
mobiliari, tot fet d’os. 

LIGNARIUS
Les eines del fuster i la 
importància d’aquest ofi ci 
per fer mobles, caixes i petits 
objectes com nines, però 
també per fer encofrats i 
aixecar voltes.

SALSAMENTARIUS
L’elaboració de salaons i les
diferents tècniques per conser-
var els aliments quan no hi 
havia neveres. 

PL. FONT I CUSSÓ

Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge: d’11 a 14 h
A càrrec de Reconstrucció Històrica de Badalona (RHB) 
amb la col·laboració de Pere Costa i de Josep Mercader.

ZONA III

Museu de 
Badalona

ZO
NA

 IV

i

Pl. Font i Cussó

TEXTRINA
 Activitat adreçada a les famílies. 

Practicarem el cardat i el fi lat de 
la llana. 

 Activitat adreçada a les famílies. 
Descobrirem com es treballava el 
feltre i en farem un collaret.

SCHOLA
 Activitat adreçada a les famílies.

      Activitat amb reserva prèvia. 

Coneixerem com eren les escoles 
romanes, les disciplines que s’hi 
estudiaven, i aprendrem llatí i grec. 
També participarem en una classe 
magistral de controversia. 
A càrrec de professors i alumnes de 
l’INS Isaac Albéniz (Badalona) i de 
l’Escola Vedruna (Barcelona).
Dissabte: sessions a les 11, 12.30, 
17 i 18.30 h 
Diumenge: sessions a les 11 i 12.30 h

FIGULUS
 Activitat adreçada a famílies. 

Assajarem una decoració sobre 
fang, utilitzarem segells per mar-
car les nostres creacions i veurem 
diversos motlles.

 Activitat adreçada a les famílies. 
Farem les fi txes de marro per 
practicar amb el nostre propi joc.

FIGLINA LATERICIA 
 Activitat adreçada a famílies. 

Ajudarem a construir una paret 
de tovot utilitzant els materials i  
les eines que es feien servir a la 
ciutat romana.

OFFICINA MONETALIS
 Activitat adreçada a famílies. 

Encunyarem la nostra pròpia 
moneda tal i com ho feien els 
romans.

LEGIO. ENTRENAMENT 
AL CAMPAMENT DELS 
SOLDATS

 Activitat adreçada a infants. 
Farem els mateixos exercicis
i entrenaments que els 
reclutes romans. 

AURIGA
 Activitat adreçada a infants.  

Passejarem en una biga, carro 
romà tirat per dos cavalls, 
conduït per un auriga.

CASC DE SOLDAT
 Activitat adreçada a famílies.  

Podrem fer un casc romà de 
cartró idèntic al que portaven 
els legionaris romans.

MEDICINA
Les arts dels metges, 
l’instrumental que feien servir 
i la preparació de pomades per 
tractar tot tipus de malalties.  

SCRIPTORIUM
Suports, eines, tintes, punxons i 
altres estris que utilitzaven els 
romans per escriure, calcular o 
enviar-se missatges.

FERRARIUS
L’art de la forja per aconseguir 
fer claus, espases, pollegueres... 
utilitzant la rèplica d’una fornal 
d’època romana.

CONFLATOR
Podrem conèixer la tècnica de 
la fosa de metall emprada en 
l’antiguitat i molt utilitzada 
pels romans per fer peces de 
bronze amb la tècnica de la 
cera perduda.

SUTOR
El treball de diferents tipus de 
pell per fer sabates, moneders 
i complements. 

FIGULUS
Coneixerem la feina dels 
terrissaires i, com a novetat, 
veurem un forn de ceràmica en 
funcionament i un torn de corda 
per fer dolia i àmfores.

SCULPTOR
Demostració del treball de la 
pedra, des de les eines i tècniques
d’extracció dels grans blocs fi ns a
l’ofi ci artesà o l’expressió artística. 

MUSIVARIUS
El procés de creació dels mosaics, 
un dels elements més utilitzats 
pels romans per decorar les cases 
benestants i els edifi cis públics.

BAETULO LUDENS
Joc d’estratègia ambientat a 
la Badalona romana, que ens 
permetrà submergir-nos de ple 
en la civilització i la cultura dels 
nostres avantpassats. 
A càrrec de Xavier Salvador.
Menors de 14 anys acompanyats d’un adult. 
Dissabte: sessions a les 11, 12.30, 17 
i 18.30 h. Diumenge 11 i 12.30 h

c/ TERMES ROMANES

Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge: d’11 a 14 h
A càrrec de Reconstrucció Històrica de Badalona (RHB), Barcino Oriens 
i Jano Reproducciones Históricas.

LEGIO IV MACEDONICA
La vida d’un legionari en un campament militar romà: 
indumentària, armament, exercicis i tècniques de combat. 

ZONA IV

UNGUENTARIA 
 Activitat adreçada a les famílies. 

Fabricarem cremes perfumades 
que ens endurem en un petit 
recipient. 

 Activitat adreçada a les famílies. 

Farem polseres iguals que les que 
es lluïen en època romana.

LUDI ROMANII
 Activitat adreçada a les famílies.

      Activitat amb reserva prèvia. 

Aprendrem a jugar com ho feien 
els romans. 
A càrrec de l’INS Isaac Albéniz 
(Badalona) i de l’Escola Vedruna 
(Barcelona).
Dissabte: sessions a les 11, 12.30, 
17 i 18.30 h
Diumenge: sessions a les 11 i
12.30 h

CUINA ERÒTICA
 Activitat adreçada a adults, 

      venda tiquets al Museu.

Descobrirem plats relacionats 
amb l’erotisme, tot un món de 
cuina sofi sticada molt valorat en 
la societat romana. 
Dissabte: sessions a les 11, 12.30, 
17 i 18.30 h
A càrrec de KuanUm. 

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV

ZONA V

ZONA V

Casa de 
l’Heura

A LA TORRE VELLA

Activitats de pagament Activitats gratuïtesDissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge: d’11 a 14 h


