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DIJOUS 10 de DESEMBRE del 2020 
 

MONESTIR de SANT JERONI de la MURTRA 
MUSEU de BADALONA 

TERMES DECUMANUS – CASA dels DOFINS – JARDÍ de QUINT 
LICINI 

 
 Sortida: a les nou (9.00 h) davant el Hard Rock Cafe, situat a la vorera, 

de mar, de la plaça Catalunya, a la parada oficial d’autocars. 
 Seguidament anirem fins a l’antic MONESTIR de SANT JERONI de 

la MURTRA, situat a la Vall de Betlem que es troba en un indret aïllat 
de la serra de Marina. Durant la visita en aquest conjunt monàstic, 
fundat al segle XV, ens endinsarem en la vida dels antics monjos de 
l’ordre de Sant Jeroni, en la societat de l’època i descobrirem una de les 
joies patrimonials, d’estil gòtic, més importants que té Badalona. 

 Tot seguit: anirem fins a la seu del MUSEU de BADALONA, on 
farem la visita a la museïtzació de les restes de les TERMES 
ROMANES i la zona del DECUMANUS, situada a l’entorn del que fou 
el fòrum de BAETULO. Tot un recorregut, situat al subsòl d’un edifici, 
amb una il·luminació escenogràfica i unes reconstruccions 
veritablement espectaculars, com també un impactant audiovisual sobre 
la Baetulo romana i el seu territori.  

 Dinar: al restaurant Sotavent del Club Natació Badalona.  
 Tarda:  seguirem el nostre recorregut romà tot visitant la CASA dels 

DOFINS (ss. IaC i IdC), unes extraordinàries restes d’arquitectura 
domèstica d’època romana a casa nostra i finalitzarem la visita al nou 
espai del JARDÍ de QUINT LICINI, unes restes d’un estany o piscina, 
construïda a finals del segle I dC que formà part d’una casa romana. 
També podrem observar peces singulars, com l’OSCULLUM de marbre, 
a la vegada que ens submergirem, gràcies a la il·luminació de sons i a 
una espectacular projecció,  en un ambient d’un jardí romà.  
 

 PREU: 89  € 
Per a inscripcions, truqueu al tel. 93-241.41.42 

de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h. o bé al 616.958.009 (Pere) 
Per fer efectiva la reserva, abans cal trucar per telèfon i fer l’ ingrés 

abans 
del DIJOUS 3 de desembre al número de compte següent: 
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 CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·0822·0064·1565 
 NOTA:    
 Cal dir que tant la nostra Cia. d’autocars PLENACOSTA, com les instal·lacions 

del Monestir de Sant Jeroni, la seu central del Museu de Badalona, el restaurant i 
totes les dependències que pertanyen al Museu, estan al corrent amb les autoritats 
competents en matèria sanitària i seguretat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 
 


