Presentació
Entorn l’any 100 aC, quan Bàrcino no era encara ni tan sols un projecte en fase de construcció, i els romans feia
poc més d’un segle que recorrien les terres del litoral català, Roma va decidir assentar alguns dels seus veterans
de les guerres peninsulars en una colònia fundada per a l’ocasió: Bètulo (la moderna Badalona). Fundada en un
petit turó entre les rieres de Canyet i Matamoros, seguint la trama ortogonal, la colònia queia en pendent des de la
Serralada de Marina fins a la mar, ocupant una superfície d’11 hectàrees. D’aquells temps s’ha pogut recuperar una
part important de la trama urbana entorn del decumà màxim adjacent al fòrum, un tros important del jardí (o
peristil) d’una casa, ocupat per un estany, i tota una residència aristocràtica en què s’ha reconstruït el mobiliari
antic per tal de fer més entenedor el gènere de vida dels seus habitants. Gràcies a la preservació d’aquestes
infraestructures, la visita d’aquest museu resulta idònia per a reviure les anècdotes d’una jornada qualsevulla en la
vida quotidiana d’un antic badaloní mentre passejava pels carrers del seu municipi.
Professor
Dr. Carles Buenacasa Pérez
Facultat de Geografia i Història (Universitat de Barcelona)
Serveis inclosos
Visita als espais descrits en el programa.
Programa
9,45h:
10h-13,45h:

Trobada davant del Museu Arqueològic de Badalona
Visita del subsòl del Museu Arqueològic, el jardí de Quint Licini, la Casa dels Dofins i el teatre

Lloc
Plaça Assemblea Catalunya 1
Badalona
Tren: RENFE rodalies R1 (Molins de Rei / L'HospitaletMataró / Maçanet-Massanes)
Metro: Línia L2. Parada Badalona Pompeu Fabra
Bus: B3, B4, B9, B17, B22, B25, B27, B29, B30, B31, B44
Data i hora de trobada
Dissabte 20 de maig de 2017, a les 10 h
Preu
25 €

Inscripció
Podeu fer la inscripció per qualsevol de les vies següents:

Per web: accedint a l’enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html

Per e-mail: enviant un missatge a
arqueonet@arqueonet.net indicant l’activitat a la qual
us voleu inscriure, el vostre nom i cognoms, la vostra
adreça electrònica i un telèfon de contacte.

Per telèfon: a través dels telèfons 937 423 014 o 667
013 352.

Presencialment a la seu d’Arqueonet

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937 423 014 – 667 013 352

A la nostra web trobareu
altres activitats. Consulteu-la!

