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SANT JERONI DE LA MURTRA, PRIMER TRESOR DEL PATRIMONI CULTURAL MATERIAL DE 
BADALONA 
 
L’antic monestir va acollir l’acte de lliurament del diploma acreditatiu 
 
L’antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català del segle XV i testimoni d’importants 
esdeveniments històrics, va acollir el dissabte 20 de març l’acte de lliurament dels diplomes acreditatius 
dels set tresors del patrimoni cultural material de Badalona. 
 
Elegits per votació ciutadana durant el període del 9 al 29 de novenbre de l’any passat, els set tresors 
del patrimoni cultural material de Badalona són els següents: Sant Jeroni de la Murtra, Ciutat Romana 
de Baetulo, Patí de Vela, Destil�leria Anís del Mono, La Rambla, conjunt històric de Dalt la Vila i Gegants 
Anastasi i Maria. Mn. Jaume Aymar, responsable del monestir, va recollir el diploma que acredita Sant 
Jerono de la Murtracom el primer tresor dins d’aquesta llista. 
 
La campanya ha estat promoguda per l’organització Capital de la Cultura Catalana i l’ajuntament de 
Badalona. S’ha desenvolupat amb la voluntat de divulgar i projectar el patrimoni cultural material de 
Badalona d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i de motivarla visita als llocs seleccionats. A més, 
contribuirà a establir noves rutes turístiquesque permetin als visitants conèixer la riquesa patrimonial de 
Badalona. Aquesta activitat s’ha dut a terme  en el marc de la Capital de la Cultura Catalana 2010. 
 
Durant l’acte, el president de la Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, va anunciar que en les 
properessetmanes un total de 687.273 persones, de 71 països diferents, rebran informació sobre el 
patrimoni cultural material català, a partir de les campanyes que en els darrers temps ha desenvolupat 
aquestaen titat en l’àmbit de Catalunya (inclosa Catalunya Nord) i de les ciutats de Barcelon i Badalona. 
 
La Capital de la Cultura Catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té com a objectius 
els de contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar 
la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el 
municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior. El Parlament de 
Catalunyava donar el suport a la Capital de la Cultura Catalana, per unanimitat de tots els grups 
parlamentaris, el 2004. Fins ara, han estat elegides com a Capital de la Cultura Catalana: Banyoles 
(2004ç), Esparreguera (2005), Amposta (2006), Lleida (2007), Perpinyà (2008), Figueres (2009) i 
Badalona (2010). El proper any serà el torn d’Escaldes-Engordany. 
 
Aquesta organització desenvolupa també periodicament campanyes de promoció i dinamització cultural. 
Entre altres, ha posat en marxa campantes sobre el patrimoni cultural material de Barcelona, de Bdalona 
i de Catalunya, a l’entorn dels personatges que més han influït en la cultura europea i sobre el patrimoni 
cultural immaterial de Catalunya i Andorra. 
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http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/BET/2010/BET100101045.pdf  
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Sant Jeroni, Baetulo i el patí de vela, el patrimoni més valorat 
de Badalona  

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra s'ha convertit en el tresor indiscutible del 
patrimoni cultural material de Badalona, tal com es desprèn dels resultats de la 
campanya de votacions promoguda per l'organització Capital de la Cultura Catalana. El 
monument medieval ha estat des del principi davant de sis escollits més: la ciutat 
romana de Baetulo, el patí de vela, la destil·leria d'Anís del Mono, la Rambla, el conjunt 
històric de Dalt la Vila i els gegants Anastasi i Maria. L'Ajuntament ha anunciat per a 
l'any vinent l'elaboració d'un pla director per engegar el procés de restauració del 
monestir, que és de titularitat privada. 

El Punt, 4 des. 09 

Un total de 5.481 persones han participat en el procés de votacions per escollir els set 
tresors del patrimoni cultural material de Badalona. S'han emès 16.446 vots dels quals 
un 66% han anat a parar a les candidatures que s'han convertit en els set tresors. Pel que 
fa a la procedència dels vots, han estat emesos de manera majoritària per persones que 
viuen a Badalona, un 68,8%. L'origen de la resta de vots és ben divers ja que han 
participat en l'elecció persones de 137 municipis, a part de Badalona, i de 48 països 
d'arreu del món. 

La candidatura més votada, Sant Jeroni de la Murtra, amb 2.723 vots, ha marcat 
distàncies respecte a la resta de tresors. En segon lloc, ha quedat la ciutat romana de 
Baetulo, amb 1.921 vots, seguida del patí de vela (1.754), la destil·leria d'Anís del 
Mono (1.285), la Rambla (1.159), el conjunt històric de Dalt la Vila (1.071) i els 
gegants Anastasi i Maria (928).  

Un cop coneguts els resultats de la votació, l'alcalde de Badalona, Jordi Serra, va 
anunciar que el 2010 es treballarà per donar a conèixer els set tresors dintre i fora de la 
ciutat en el context de la Capital de la Cultura Catalana. El regidor de Cultura i 
Patrimoni, Mateu Chalmeta, va admetre que en el cas del monestir de Sant Jeroni cal fer 
una intervenció i va anunciar que durant l'any que ve s'endegarà un pla director «per 
definir què cal fer i quins recursos es necessiten», tot i que va recordar que es tracta d'un 
monument de titularitat privada i va assegurar que cal buscar recursos perquè «no ho 
podem fer sols». L'alcalde hi va afegir que està previst també condicionar el camí 
d'accés al monestir des de Badalona per dignificar-lo, i que aquesta inversió anirà a 
càrrec de la Diputació de Barcelona a través del Consorci del Parc de la Serralada de 
Marina. 

El president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, va lloar la 
participació en el procés de selecció dels set tresors. «És evident que els badalonins 



s'estimen la seva ciutat perquè ha estat un dels processos que hem engegat amb una 
participació més elevada si tenim en compte el nombre d'habitants». Tudela va explicar 
que l'organització s'encarregarà de difondre els set tresors badalonins arreu del món a 
través dels casals catalans i de les universitats que ofereixen cursos de català. 

Pel que fa al ritme de les votacions, Tudela va assegurar que han seguit una pauta 
similar a la d'altres processos engegats per la Capital de la Cultura Catalana. Quan 
faltaven quatre dies per tancar el termini s'havien emès uns cinc mil vots i al final se 
n'han comptabilitzat més de setze mil. En aquest sentit, va destacar el procés de 
mobilització de candidatures com ara la del patí de vela, que va recollir vots de molts 
municipis del litoral, i la dels gegants, que va aconseguir el suport de colles geganteres 
d'arreu. 
 
 
 
 
http://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=5793&newlang=spanish&idsource=2  
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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra encapçala la llista dels 7 tresors del patrimoni 
cultural de Badalona 

 

Badalona- La ciutat de Badalona ja té els seus set tresors del patrimoni cultural material. 
La passada setmana es va fer pública la llista després de vint dies de votacions en els 
quals han participat 5.481 persones de 42 països. De totes les propostes que aspiraven a 
convertir-se en patrimoni cultural material de la ciutat de Badalona, la que més suport 
ha rebut ha estat el monestir gòtic de Sant Jeroni de la Murtra. Els altres tresors 
d’aquesta ciutat són la ciutat romana de Bétulo, el patí de vela, la destil•leria Anís del 
Mono, la Rambla, el barri antic de Dalt la Vila i els gegants Anastasi i Maria. L’elecció 
dels set tresors és el pòrtic de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010. 

Sant Jeroni de la Murtra és un antic monestir gòtic del barri de Canyet de Badalona, a 
tocar de la ciutat veïna de Santa Coloma de Gramenet. El monestir es va fundar l’any 
1416 i els monjos el van habitar fins al 1835. Ara, el seu estat requereix d’una 
restauració i l’Ajuntament s’ha compromès a elaborar un pla director durant el 2010 per 
poder-hi intervenir. 

En aquest sentit, l’Ajuntament també ha fet pública, durant la proclamació dels set 
tresors, un llistat de comentaris que els votants feien a la pàgina web de la campanya. 
Sobre Sant Jeroni de la Murtra hi ha un que diu: “És una llàstima que aquesta meravella 
de Badalona s’estigui ensorrant, hem de rehabilitar-la entre tots amb urgència”. El 
regidor de Cultura, Mateu Chalmeta, ha reiterat la voluntat del consistori d’intervenir-hi, 
però ha matisat que “només amb la voluntat no el podrem rehabilitar”. Chalmeta detalla 
que l’actuació no serà senzilla, ja que el monestir és en mans d’un privat i les obres de 
restauració requeriran una inversió important. Des de l’Ajuntament s’ha avançat que 
durant el proper any tindrà lloc un Pla director per Sant Jeroni. 

Pel que fa al ritme de les votacions, Xavier Tudela, president de l’Organització de la 
Capital,  va assegurar que han seguit una pauta similar a la d’altres processos engegats 
per la Capital de la Cultura Catalana. Quan faltaven quatre dies per acabar el termini 



s’havien emès uns cinc mil vots i al final se n’han comptabilitzat més de setze mil. En 
aquest sentit, Tudela va destacar el procés de mobilització de candidatures com ara la 
del patí de vela, que va recollir vots de molts municipis del litoral, i la dels gegants, que 
va aconseguir el suport de colles geganteres d’arreu del país. 

Els altres tresors badalonins  
A banda d’aquest monestir, els altres set tresors que la ciutadania ha escollit perquè 
siguin representatius de la ciutat són la ciutat romana de Béulo, el patí de vela, la 
destil•leria de Anís del Mono, la Rambla, el barri antic de Dalt la Vila i els gegants de la 
ciutat: Anastasi i Maria. En els pròxims mesos els set guanyadors rebran un diploma 
commemoratiu d’aquesta elecció. D’altra banda, durant la presentació dels tresors es va 
donar a conèixer la data de la inauguració dels actes de la Capital de la Cultura 
Catalana, que serà el dia 30 de gener en comptes del 23, com s’havia dit fins ara. Els 
actes inaugurals també han variat en el seu contingut, tot i que encara no s’ha detallat el 
que es farà finalment. 

1-Monestir de Sant Jeroni de la Murtra 
“És un lloc molt bonic i interessant amb molta història. Penso que no està prou valorat 
ni reconegut” 

2-Ciutat Romana de Bétulo 
“Interessantíssima, caldria fer-la més evident i dedicar-hi especial atenció” 

3-Patí de Vela, embarcació de vela badalonina 
“Embarcació genuïna nostre” 

4-Destil.leria Anís del Mono 
“L’olor de casa” 

5-La Rambla 
“Es de tothom, fins i tot dels que arriben” 

6-Dalt de la Vila 
“Probablement, el lloc més bonic i amb més història de la nostra ciutat i al mateix temps 
oblidat” 

7-Gegants Anastasi i Maria 
“Fa més de 150 anys que són patrimoni de tots els badalonins i part indispensable en les 
Festes de Maig i la Festa Major” 

 
 
 
 
 
 
http://www.eltotdigital.com/el-monestir-de-sant-jeroni-de-la-murtra-encapcala-la-llista-dels-7-tresors-
del-patrimoni-cultural-de-badalona/  
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El monasterio de San Jerónimo de la Murtra elegido primer 
Tesoro del Patrimonio Cultural Material de Badalona  

 

El monasterio de San Jerónimo de la Murtra (Sant Jeroni de la Murtra en catalán) ha 
sido elegido por votación ciudadana de más de cinco mil personas como el primer 
Tesoro del Patrimonio Cultural Material de la ciudad de Badalona (215.000 habitantes), 
municipio ubicado muy cerca de Barcelona, que será la Capital de la Cultura Catalana 
2010. 

Este monasterio es un antiguo cenobio de la Orden Jerónima construido en estilo gótico 
a principios del siglo XV. Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, recibieron en 1493 
en este monasterio en audiencia a Cristóbal Colón, de regreso de su primer viaje a 
América. 

A partir de ahora, los siete tesoros del patrimonio cultural material de Badalona 
(monasterio de San Jerónimo de la Murtra; la ciudad romana de Baetulo; el Patín de 
Vela, la Destilería Anís del Mono; la Rambla; el conjunto histórico de Dalt la Vila y los 
gigantes Anastasio y María) formarán parte de la lista de Patrimonio Cultural Material 
del mundo del Bureau Internacional de Capitales Culturales (www.ibocc.org), según 
que ha informado el Presidente de esta organización, Xavier Tudela. 

Otras ciudades o territorios que forman parte de esta lista son Barcelona y Madrid 
(España); Brasilia (Brasil); Asunción (Paraguay); Sarajevo (Bosnia y Hercegovina), y 
Nizhny Novgorod (Rusia). 

 
 
 
http://www.ellibrepensador.com/2009/12/08/el-monasterio-de-san-jeronimo-de-la-murtra-elegido-
primer-tesoro-del-patrimonio-cultural-material-de-badalona/  
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Els 7 tresors del patrimoni cultural de Badalona ja han estat escollits ! 
 
Fa uns dies us parlava de Badalona Capital de la Cultura Catalana i de l’elecció dels set 
tresors d’aquesta ciutat,doncs bé,el passat dimarts 1 de decembre l’alcalde de Badalona, 
Jordi Serra, el regidor de l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de 
Badalona, Mateu Chalmeta, i el president de l’organització Capital de la Cultura 
Catalana, Xavier Tudela, van fer públic el resultat de la campanya dels set tresors del 
patrimoni cultural material de Badalona. Finalment, de les 40 propostes que hi 
aspiraven, han estat escollides les set següents: 

Monestir Sant Jeroni de la Murtra 
Ciutat Romana Bétulo - Conjunt arqueològic de Badalona 
Patí de Vela – embarcació de vela badalonina 
Destil·leria Anís del Mono 
Passeig de la Rambla 
Dalt de la Vila – barri antic de la ciutat 
Gegants Anastasi i Maria 

 
 
 
Fins diumenge, 29 de novembre, a les 24 hores, moment en què es va acabar el període 
de votació per poder elegir els set tresors del patrimoni cultural material de Badalona, 
van votar 5.481 persones amb un total de 16.446 vots emesos,i tots ells fet atarvés 
d’Internet. 
 
http://smalltags.blogspot.com/2009/12/tradicionals-7-bdn-20.html  
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El “top 7” del patrimoni badaloní  

 

 

 
Sant Jeroni de la Murtra, el monument més valorat de la ciutat  

El monestir medieval de Sant Jeroni de la Murtra s’ha convertit en el monument més 
valorat de Badalona. Aquest monument encapçala destacat la llista que recull els set 
tresors de la ciutat, que s’han escollit a partir dels vots de 5.500 persones. 

 
Una consulta popular promoguda per l’organització de la Capital de la Cultura Catalana, 
que el proper any recaurà a Badalona. Sant Jeroni de la Murtra ha arrasat en aquest 
particular “top 7” amb més de 2.700 vots, seguit per la ciutat romana de Baetulo (1.900 
vots) i, a més distància, el patí de vela, la destil·leria d’Anís del Mono, la Rambla, el 
conjunt històric de Dalt Vila i els gegants Anastasi i Maria. 

 
Segons els organitzadors de la Capital de la Cultura Catalana la participació ha estat 
elevada, amb 5.500 persones i 16.400 vots emesos amb l’objectiu de triar el patrimoni 
cultural material de la ciutat. La missió, a partir d’ara, serà difondre’l a Catalunya i a 
arreu del món. De moment, ja tenim set bones raons per posar rumb a Badalona. 

 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.781b6118ade5e5ad86a64e10b0c0e1a0/?vgne
xtoid=53a25e610b371110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53a25e610b371110VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=df8d299da0555210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD  
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Finalitza la campanya per escollir els millors representants 
del Patrimoni cultural i material  

Sant Jeroni de la Murtra, la Ciutat Romana de Baetulo, el Patí de Vela, la destil·leria de 
l'Anís del Mono, La Rambla, el conjunt històric de Dalt la Vila i els Gegants Anastasi i 
Maria. Aquests són els 7 tresors del Patrimoni Cultural Material de Badalona. La 
campanya per escollir els millors representats del Patrimoni cultural material de la ciutat 
ja ha finalitzat i ha estat un èxit de participació. En total han estat 40 les candidatures 
que han aspirat a convertir-se en un dels 7 tresors Badalona.  

Gràcies a aquesta campanya, s'ha generat un cert debat a Badalona entorn aquest 
patrimoni cultural material de la ciutat.  

El tresor més votat ha estat Sant Jeroni de la Murtra amb 2.723 vots, amb una diferencia 
de gairebé mil vots més que el segon seleccionat. Tot i això, molts dels que han escollit 
Sant Jeroni han deixat constància de la necessitat d'una reforma a l'antic Monestir. 
Davant d'aquest fet, el regidor de cultura i patrimoni cultural, Mateu Chalmeta, ha 
anunciat que durant el 2010 s'el·laborarà un Pla Director de Sant Jeroni de la Murtra. 
Un primer pas, segons ha dit, per la seva remodelació.  

L'elecció dels 7 tresors del patrimoni s'ha dut a terme com a pòrtic de la Capital de la 
Cultura Catalana Badalona 2010. Durant la presentació s'ha donat a conèixer la data de 
la inauguració, que serà el dia 30 de gener en comptes del 23, com s'havia dit fins ara. 
Els actes inaugurals també han variat en el seu contingut, tot i que encara no s'ha 
detallat el que es farà finalment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.badaweb.com/noticies/noticia.php?no_noticia=22614&idioma=0  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
02-12-09 
 
 

  
 
 El Patí Català, tresor de Badalona 
 
 
Fa cosa d'una any, l'Ajuntament en Ple va aprovar per unanimitat una moció que 
declarava el Patí Català com a embarcació genuïna de Badalona i la seva inclusió al 
catàleg del patrimoni cultural de la ciutat. En aquella ocasió vaig fer una petita 
intervenció al Ple que vaig acabar dient: 
 
I és que en el nostre mar hi viuen unes barquetes tan senzilles, que com que no 
tenen timó, tenen dues quilles i naveguen lleugeres com dofins i sallen altives com 
els emperadors que els fan d’ensenya. Són els nostres patins, que ens recorden 
cada dia qui som, què som i on d’on som. 
Bo i navegant, se’ls sent bategar damunt de l’ona: “Són del mar i són del vent... i 
són de Badalona”. 
 
Avui, per votació popular, el Patí Català ha estat escollit com a un dels set tresors 
de Badalona. És una bona notícia pels que estimem Badalona des del mar i el mar 
des de Badalona. Per celebrar-ho, adjunto una poesia que vaig escriure fa cosa 
d'uns deu anys. Desitjo que us agradi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://in.directe.cat/miquel-estruch/bloc/el-pati-catala-tresor-de-badalona  
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Finalitza la campanya per escollir els millors 
representants del Patrimoni cultural i material  

Sant Jeroni de la Murtra, la Ciutat Romana de Baetulo, el Patí de Vela, la destil·leria de 
l'Anís del Mono, La Rambla, el conjunt històric de Dalt la Vila i els Gegants Anastasi i 
Maria. Aquests són els 7 tresors del Patrimoni Cultural Material de Badalona. La 
campanya per escollir els millors representats del Patrimoni cultural material de la ciutat 
ja ha finalitzat i ha estat un èxit de participació. En total han estat 40 les candidatures 
que han aspirat a convertir-se en un dels 7 tresors Badalona. Gràcies a aquesta 
campanya, s'ha generat un cert debat a Badalona entorn aquest patrimoni cultural 
material de la ciutat. El tresor més votat ha estat Sant Jeroni de la Murtra amb 2.723 
vots, amb una diferencia de gairebé mil vots més que el segon seleccionat. Tot i això, 
molts dels que han escollit Sant Jeroni han deixat constància de la necessitat d'una 
reforma a l'antic Monestir. Davant d'aquest fet, el regidor de cultura i patrimoni cultural, 
Mateu Chalmeta, ha anunciat que durant el 2010 s'el·laborarà un Pla Director de Sant 
Jeroni de la Murtra. Un primer pas, segons ha dit, per la seva remodelació. L'elecció 
dels 7 tresors del patrimoni s'ha dut a terme com a pòrtic de la Capital de la Cultura 
Catalana Badalona 2010. Durant la presentació s'ha donat a conèixer la data de la 
inauguració, que serà el dia 30 de gener en comptes del 23, com s'havia dit fins ara. Els 
actes inaugurals també han variat en el seu contingut, tot i que encara no s'ha detallat el 
que es farà finalment.  

Sant Jeroni de la Murtra, la Ciutat Romana de Baetulo, el Patí de Vela, la destil·leria de 
l'Anís del Mono, La Rambla, el conjunt històric de Dalt la Vila i els Gegants Anastasi i 
Maria. Aquests són els 7 tresors del Patrimoni Cultural Material de Badalona. La 
campanya per escollir els millors representats del Patrimoni cultural material de la ciutat 
ja ha finalitzat i ha estat un èxit de participació. En total han estat 40 les candidatures 
que han aspirat a convertir-se en un dels 7 tresors Badalona.  Gràcies a aquesta 
campanya, s'ha generat un cert debat a Badalona entorn aquest patrimoni cultural 
material de la ciutat.  El tresor més votat ha estat Sant Jeroni de la Murtra amb 2.723 
vots, amb una diferencia de gairebé mil vots més que el segon seleccionat. Tot i això, 
molts dels que han escollit Sant Jeroni han deixat constància de la necessitat d'una 
reforma a l'antic Monestir. Davant d'aquest fet, el regidor de cultura i patrimoni cultural, 
Mateu Chalmeta, ha anunciat que durant el 2010 s'el·laborarà un Pla Director de Sant 
Jeroni de la Murtra. Un primer pas, segons ha dit, per la seva remodelació.  L'elecció 
dels 7 tresors del patrimoni s'ha dut a terme com a pòrtic de la Capital de la Cultura 
Catalana Badalona 2010. Durant la presentació s'ha donat a conèixer la data de la 
inauguració, que serà el dia 30 de gener en comptes del 23, com s'havia dit fins ara. Els 
actes inaugurals també han variat en el seu contingut, tot i que encara no s'ha detallat el 
que es farà finalment.  
 
http://www.tvbadalona.cat/noticia_video.php?no_noticia=22614  
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Ja es coneixen els set tresors 

Sant Jeroni de la Murtra, la Ciutat Romana de Baetulo, el Patí de Vela, la destil·leria de 
l'Anís del Mono, La Rambla, el conjunt històric de Dalt la Vila i els Gegants Anastasi i 
Maria. Aquests són els 7 tresors del Patrimoni Cultural Material de Badalona. La 
campanya per escollir els millors representats del Patrimoni cultural material de la ciutat 
ja ha finalitzat i ha estat un èxit de participació. En total han estat 40 les candidatures 
que han aspirat a convertir-se en un dels 7 tresors Badalona.  

 
 
 
 
 
 
http://www.tvbadalona.cat/noticia_video.php?no_noticia=1539  
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El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra encapçala la llista dels set 

tresors de Badalona  
La ciutat romana Baetulo, el patí de vela, la destil·leria Anís del Mono, 
la Rambla, el nucli històric de Dalt la Vila i el gegants Anastasi i Maria 

són proclamats tresors de Badalona  
 

 

Badalona ja ha proclamat els seus set tresors culturals materials. D'entre un total de 40 
candidatures, els 16.446 vots emesos de les 5.481 persones participants, s'han escollit 
els set tresors més buscats. 

El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra encapçala la llista amb un total de 2.723 vots, 
La Ciutat Romana de Baetulo ha estat la segona més votada amb 1.921, El Patí de Vela, 
una de les sopreses de la campanya, ha obtingut 1.754 vots. El llistat del set tresors el 
completen la Destil·leria Anís del Mono amb 1.285 vots, La Rambla amb un total de 
1.169, el conjunt històric de Dalt la Vila amb 1.071 vots rebuts i els gegants Anastasi i 
Maria amb 928 vots. 

La campanya s'ha tancat amb un gran èxit de participació en tots els sentits. "Un dels 
aspectes més destacats és que a Badalona s'ha generat el debat sobre el conjunt històric, 
s'ha parlat de l'estat de conservació, dels diferents gustos i en aquest sentit hem assolit 
un dels objectius, posar valor al patrimoni cultural material" destaca el regidor de 
cultura Mateu Chalmeta. 

En aquest sentit el president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier 
Tudela, ha fet referència al gran número de comentaris que s'han rebut amb les 



votacions. "Jo, que no sóc badaloní me n'adono de tot el que la gent de Badalona 
s'estima el seu patrimoni". 

De fet, l'èxit de participació ha traspassat barreres i és que han votat des de 137 
municipis de la geografia espanyola i 41 països diferents. 

Set tresors amb molta vida 

Un cop s'han proclamat els set tresors del patrimoni badaloní des del govern municipal 
s'han marcat tot un seguit d'activitats i mesures per a potenciar el conjunt cultural 
badaloní. A partir de l'any que ve es farà tot un procés de senyalització i es duran a 
terme diferents activitats culturals per a potenciar el coneixement de l'entorn cultural 
material. 

A més l'alcalde de Badalona, Jordi Serra, va anunciar que el 2010 es treballarà per donar 
a conèixer els set tresors dintre i fora de la ciutat en el context de la Capital de la 
Cultura Catalana. 

Conservació dels tresors 

Des de la regidoria de Cultura de Badalona han apuntat la voluntat de fer un treball de 
rehabilitació per al Monestir de Sant Jeroni, segons Chalmeta "és una tasca difícil però 
posarem en marxa un pla director del monestir, que significa la primera eina per saber i 
tenir clar els passos a seguir, calendaris, recursos i mesures d'intervenció". 

Serra va afegir a aquesta voluntat la de millorar també el camí d'accés al monestir des 
de Badalona. 

 

 

 

 

 

 
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=311  
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Sant Jeroni de la Murtra, ocupa la primera posición  en los siete 
tesoros de la ciudad de Badalona  

 

Ya se conocen los siete tesoros de la ciudad de Badalona. El monumento medieval 
del monasterio de Sant Jeroni de la Murtra ha sido el que ha quedado primero, de 
hecho ha encabezado siempre las votaciones. 

Detrás del monasterio encontramos la ciudad romana de Baetulo, el patín de vela, la 
destilería del Anis del Mono, la Rambla, el conjuntos histórico de Dalt la Vila y los 
gigantes Anastasi y Maria.  

El ayuntamiento ha anunciado que para el año que viene se espera el poder iniciar 
el proceso de restauración del monasterio, ya que este es de titularidad privada y se 
debe elaborar un plan directivo. 

Ahora, la organización de la capital de la cultura catalana, realizará una campaña de 
difusión para que la gente conozca los siete tesoros del patrimonio cultura material 
de Badalona y lo hará a través de los casals catalanes y de las universidades que 
ofrecen cursos de catalán. 

 
 
 
http://www.absolutbadalona.com/sant-jeroni-de-la-murtra-ocupa-la-primera-posicion-en-los-siete-
tesoros-de-la-ciudad-de-badalona/  
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Sant Jeroni de la Murtra esdevé el primer dels 7 tr esors del 
patrimoni cultural material de Badalona 

Més de 16 mil vots avalen l’alta participació de la campanya  

La campanya per escollir els 7 tresors del patrimoni cultural material de Badalona, 
impulsada per la organització de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010, ha 
culminat amb èxit de participació després que s’hagin emès 16.446 vots. D’entre la 
quarantena de propostes la preferida, i amb diferència, ha estat el monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra, amb més de 2.700 vots. La segueixen per aquest ordre: la Ciutat 
Romana de Baetulo, el Patí de Vela, la destil•leria de l’Anís del Mono, La Rambla, el 
conjunt històric de Dalt la Vila i els Gegants de la ciutat, l’Anastasi i la Maria. 

 

La campanya ha servit per posar de manifest la necessitat d'una reforma urgent pel 
monestir. Per això s'ha anunciat que durant l’any vinent s’elaborarà un Pla Director de 
Sant Jeroni de la Murtra que servirà per remodelar aquest edifici. 

 

Amb la presentació dels 7 tresors Badalona ja és a punt per encetar l’any de la seva 
capitalitat, el 2010. Precisament en el transcurs de la roda de premsa s’han desvetllat 
d’altres detalls d’aquesta cita que posarà Badalona a l’epicentre de la cultura catalana. 
De moment l’esdeveniment ja té data d’inauguració, serà el 30 de gener, i no el 23 de 
gener tal i com s’havia dit fins al moment. Abans però ja s’hi hauran celebrat actes 
entorn aquesta celebració i és que també s’ha anunciat que la temàtica de la Cavalcada 
de Reis de Badalona girarà entorn la cultura i que a més serà retransmesa per Televisió 
de Catalunya amb el suport de Televisió Badalona. 



El procés d’elecció dels 7 tresors 

La campanya d’elecció dels 7 tresors del patrimoni cultural material de Badalona, 
realitzat a través d’Internet i de forma gratuïta, ha estat tot un èxit. I és que segons ha 
explicat el president de l’entitat organitzadora, Xavier Tudela, Badalona és una de les 
ciutats amb més vots emesos. Un cop escollits els tresors ara és el moment de 
promocionar-los, ha dit Tudela, així que es farà arribar a totes les ciutats informació 
sobre cada un d’aquets elements característics de Badalona. Pel que fa a d’altres xifres 
del procés cal destacar que el 68% dels vots s’han efectuat des de la mateixa ciutat, 
mentre que la resta ha arribat des d’altres municipis catalans i fins i tot d’altres països 
on Catalunya hi té entitats oficials destacades. 

La campanya, a banda de promocionar la capitalitat badalonina en sí, també persegueix 
d’altres objectius assolits. És el cas, tal i com ha apuntat l’alcalde de Badalona, Jordi 
Serra, de la possibilitat de donar a conèixer el patrimoni i la cultura dins i fora de la 
ciutat.  

Sant Jeroni de la Murtra rebrà una empenta per a la conservació 

D’altres aspectes positius de tot aquest procés és que sobretot, en el cas de Sant Jeroni 
de la Murtra, la candidatura més votada i amb mil vots de diferència respecte a la 
segona proposta escollia, ha servit per conèixer la sensació respecte aquest racó de la 
ciutat. En aquest cas en va quedar constància de la necessitat de reformar aquest antic 
monestir. Per aquest motiu el regidor de cultura i patrimoni cultural a l’Ajuntament de 
Badalona, Mateu Chalmeta, ha anunciat que durant l’any vinent s’elaborarà un Pla 
Director de Sant Jeroni de la Murtra que servirà com a primer pas per a la seva 
remodelació. 

 

http://www.lamalla.org/infolocal/area_barcelona/article?id=314503  
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Es donen a conèixer els 7 tresors del patrimoni cul tural 
material de Badalona 
 

L’antic monestir de Sant Jeroni de Murtra ha estat la candidatura més 
votada.  

Sant Jeroni de la Murtra, la ciutat romana de Baetulo, el Patí de Vela, la destil·leria Anís 
del Mono, la Rambla, el conjunt històric de Dalt la Vila i els gegants Anastasi i Maria, 
han estat elegits en votació popular com els set tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona, que serà la Capital de la Cultura Catalana 2010.  
 
En la votació, que es va realitzar a través de la pàgina www.ccc.cat del 9 al 29 de 
novembre, van participar-hi un total de 5.481 persones, les quals van emetre 16.446 vots 
des de 137 municipis; a més de Badalona, de Catalunya, de l’Estat espanyol i també des 
de 41 països diferents.  
 
L’antic monestir de Sant Jeroni de Murtra ha obtingut 2.723 vots, la ciutat romana de 
Baetulo 1.921, el Patí de Vela 1.754, la destil·leria Anís del Mono 1.285, la Rambla 
1.159, el conjunt històric de Dalt la Vila 1.071, i els gegants Anastasi i Maria 928.  
 
Els objectius de la campanya per escollir els set tresors del patrimoni cultural material 
de Badalona, promoguda per l’organització Capital de la Cultura Catalana i 
l’Ajuntament de la ciutat, eren projectar i divulgar el seu patrimoni cultural material 
d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la visita als llocs seleccionats i 
elegits, a més d’establir noves rutes turístiques que permetin els visitants conèixer de 
manera sintètica la riquesa patrimonial de Badalona, alhora que es promovia la 
participació ciutadana. 

http://www.cultura21.cat/textecomplet.asp?id_texte=5150  
 
 
 



 
 
 

 
03-12-09 

 

Sant Jeroni, Baetulo i el patí de vela, el patrimon i més 
valorat de Badalona  

El procés d'elecció dels set tresors de la ciutat t anca amb una 
participació d'unes 5.500 persones 

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra s'ha convertit en el tresor indiscutible del 
patrimoni cultural material de Badalona, tal com es desprèn dels resultats de la 
campanya de votacions promoguda per l'organització Capital de la Cultura Catalana. El 
monument medieval ha estat des del principi davant de sis escollits més: la ciutat 
romana de Baetulo, el patí de vela, la destil·leria d'Anís del Mono, la Rambla, el conjunt 
històric de Dalt la Vila i els gegants Anastasi i Maria. L'Ajuntament ha anunciat per a 
l'any vinent l'elaboració d'un pla director per engegar el procés de restauració del 
monestir, que és de titularitat privada. 

Un total de 5.481 persones han participat en el procés de votacions per escollir els set 
tresors del patrimoni cultural material de Badalona. S'han emès 16.446 vots dels quals 
un 66% han anat a parar a les candidatures que s'han convertit en els set tresors. Pel que 
fa a la procedència dels vots, han estat emesos de manera majoritària per persones que 
viuen a Badalona, un 68,8%. L'origen de la resta de vots és ben divers ja que han 
participat en l'elecció persones de 137 municipis, a part de Badalona, i de 48 països 
d'arreu del món. 

La candidatura més votada, Sant Jeroni de la Murtra, amb 2.723 vots, ha marcat 
distàncies respecte a la resta de tresors. En segon lloc, ha quedat la ciutat romana de 
Baetulo, amb 1.921 vots, seguida del patí de vela (1.754), la destil·leria d'Anís del 
Mono (1.285), la Rambla (1.159), el conjunt històric de Dalt la Vila (1.071) i els 
gegants Anastasi i Maria (928). Un cop coneguts els resultats de la votació, l'alcalde de 
Badalona, Jordi Serra, va anunciar que el 2010 es treballarà per donar a conèixer els set 
tresors dintre i fora de la ciutat en el context de la Capital de la Cultura Catalana. El 
regidor de Cultura i Patrimoni, Mateu Chalmeta, va admetre que en el cas del monestir 
de Sant Jeroni cal fer una intervenció i va anunciar que durant l'any que ve s'endegarà 
un pla director «per definir què cal fer i quins recursos es necessiten», tot i que va 
recordar que es tracta d'un monument de titularitat privada i va assegurar que cal buscar 
recursos perquè «no ho podem fer sols». L'alcalde hi va afegir que està previst també 
condicionar el camí d'accés al monestir des de Badalona per dignificar-lo, i que aquesta 
inversió anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona a través del Consorci del Parc de la 
Serralada de Marina. 

Participació al final 



El president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, va lloar la 
participació en el procés de selecció dels set tresors. «És evident que els badalonins 
s'estimen la seva ciutat perquè ha estat un dels processos que hem engegat amb una 
participació més elevada si tenim en compte el nombre d'habitants». Tudela va explicar 
que l'organització s'encarregarà de difondre els set tresors badalonins arreu del món a 
través dels casals catalans i de les universitats que ofereixen cursos de català. 

Pel que fa al ritme de les votacions, Tudela va assegurar que han seguit una pauta 
similar a la d'altres processos engegats per la Capital de la Cultura Catalana. Quan 
faltaven quatre dies per tancar el termini s'havien emès uns cinc mil vots i al final se 
n'han comptabilitzat més de setze mil. En aquest sentit, va destacar el procés de 
mobilització de candidatures com ara la del patí de vela, que va recollir vots de molts 
municipis del litoral, i la dels gegants, que va aconseguir el suport de colles geganteres 
d'arreu. 

 

 

 

 

 

http://www.elpunt.cat/girona.html  
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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra encapçala l a llista dels 7 
tresors del patrimoni cultural de Badalona   

Badalona (ACN).- La ciutat de Badalona ja té els seus set tresors del 
patrimoni cultural material. Aquest dimecres s'ha fet pública la llista 
després de vint dies de votacions en els quals han participat 5.481 persones 
de 42 països. De totes les propostes que aspiraven a convertir-se en 
patrimoni cultural material de la ciutat de Badalona, la que més suport ha 
rebut ha estat el monestir gòtic de Sant Jeroni de la Murtra. Els altres 
tresors d'aquesta ciutat són la ciutat romana de Bétulo, el patí de vela, la 
destil·leria 'Anís del Mono', el passeig de la Rambla, el barri antic de Dalt 
la Vila i els gegants Anastasi i Maria. L'elecció dels set tresors és el pòrtic 
de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.3cat24.cat/noticia/426682/barcelones/El-monestir-de-Sant-Jeroni-de-la-Murtra-encapcala-
la-llista-dels-7-tresors-del-patrimoni-cultural-de-Badalona  
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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra encapçala l a llista dels 7 
tresors del patrimoni cultural de Badalona  

La ciutat de Badalona ja té els seus set tresors del patrimoni cultural material. Aquest 
dimecres s'ha fet pública la llista després de vint dies de votacions en els quals han 
participat 5.481 persones de 42 països. De totes les propostes que aspiraven a convertir-
se en patrimoni cultural material de la ciutat de Badalona, la que més suport ha rebut ha 
estat el monestir gòtic de Sant Jeroni de la Murtra. Els altres tresors d'aquesta ciutat són 
la ciutat romana de Bétulo, el patí de vela, la destil·leria 'Anís del Mono', el passeig de 
la Rambla, el barri antic de Dalt la Vila i els gegants Anastasi i Maria. L'elecció dels set 
tresors és el pòrtic de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010.  
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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra encapçala l a 
llista dels 7 tresors del patrimoni cultural de Bad alona 

Badalona (ACN).- La ciutat de Badalona ja té els seus set tresors del patrimoni cultural 
material. Aquest dimecres s'ha fet pública la llista després de vint dies de votacions en 
els quals han participat 5.481 persones de 42 països. De totes les propostes que 
aspiraven a convertir-se en patrimoni cultural material de la ciutat de Badalona, la que 
més suport ha rebut ha estat el monestir gòtic de Sant Jeroni de la Murtra. Els altres 
tresors d'aquesta ciutat són la ciutat romana de Bétulo, el patí de vela, la destil·leria 
'Anís del Mono', el passeig de la Rambla, el barri antic de Dalt la Vila i els gegants 
Anastasi i Maria. L'elecció dels set tresors és el pòrtic de la Capital de la Cultura 
Catalana Badalona 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/3662116/monestir-sant-jeroni-murtra-encapcala-llista-7-
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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra, la ciutat romana de Bétulo, el patí de 
vela, la destil·leria Anís del Mono, la Rambla, el barri de Dalt de la Vila i els 
gegants Anastasi i Maria escollits com els set tresors del patrimoni cultural 
material de Badalona 

 

L’alcalde de Badalona, Jordi Serra, el regidor de l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural 
de l’Ajuntament de Badalona, Mateu Chalmeta, i el president de l’organització Capital 
de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, han fet públic avui el resultat de la campanya 
dels set tresors del patrimoni cultural material de Badalona. Finalment, de les 40 
propostes que hi aspiraven, han estat escollides les set següents: 

1. Monestir Sant Jeroni de la Murtra  
2. Ciutat Romana Bétulo - Conjunt arqueològic de Badalona  
3. Patí de Vela – embarcació de vela badalonina  
4. Destil·leria Anís del Mono  
5. Passeig de la Rambla  
6. Dalt de la Vila – barri antic de la ciutat  
7. Gegants Anastasi i Maria 

Fins aquest diumenge, 29 de novembre, a les 24 hores, moment en què es va acabar el 
període de votació per poder elegir els set tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona, van votar 5.481 persones amb un total de 16.446 vots emesos. 

El nombre de vots que han rebut els 7 tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona és de 10.841. Aquesta xifra representa el 65,91% del total de vots emesos.  

Aquests són els 137 municipis de l’Estat espanyol, sense comptar Badalona, des d’on 
s’han emès vots per la campanya d’elecció dels 7 tresors del patrimoni cultural material: 



Abrera (Baix Llobregat) 
Aiguafreda (Vallès Oriental) 
Alcarràs (Segrià) 
Alella (Maresme) 
Alforja (Baix Camp) 
Alpicat (Segrià) 
Altafulla (Tarragonès) 
Amer (Maresme) 
Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) 
Amposta (Montsià) 
Arenys de Mar (Maresme) 
Arenys de Munt (Maresme) 
Argentona (Maresme) 
Banyoles (Pla de l’Estany) 
Barcelona (Barcelonès) 
Begues (Baix Llobregat) 
Benicarló (Castelló) 
Berga (Berguedà) 
Bot (Terra Alta) 
Bunyola (Illes Balears) 
Calafell (Baix Penedès) 
Caldes d’Estrac (Maresme) 
Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 
Canovelles (Vallès Oriental) 
Capellades (Anoia) 
Cardedeu (Vallès Oriental) 
Castellar del Vallès (Vallès Occidental) 
Castellvell del Camp (Baix Camp) 
Centelles (Osona) 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
Cervera (Segarra) 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) 
Cornudella de Montsant (Priorat) 
Cubelles (Garraf) 
Cunit (Baix Penedès) 
El Masnou (Maresme) 
El Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) 
El Papiol (Baix Llobregat) 
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 
Els Pallaresos (Tarragonès) 
Esparreguera (Baix Llobregat) 
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 
Falset (Priorat) 
Figueres (Alt Empordà) 
Gavà (Baix Llobregat) 
Gelida (Alt Penedès) 
Girona (Gironès) 
Granada (Andalusia) 
Igualada (Anoia) 
Isla Cristina (Huelva) 



Ivorra (Segarra) 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
La Garriga (Vallès Oriental) 
La Línea de la Concepción (Cadis) 
La Llagosta (Vallès Oriental) 
La Pobla de Mafumet (Tarragonès) 
La Torre de Claramunt (Anoia) 
Lleida (Segrià) 
Llorenç del Penedès (Baix Penedès) 
Lloret de Mar (La Selva) 
Madrid (Madrid) 
Manlleu (Osona) 
Manresa (Bages) 
Matadepera (Vallès Occidental) 
Mataró (Maresme) 
Molins de Rei (Baix Llobregat) 
Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 
Monistrol de Montserrat (Bages) 
Montblanc (Conca de Barberà) 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) 
Montferrer (Lleida) 
Montgat (Maresme) 
Muro d’Alcoi (Alacant) 
Navarcles (Bages) 
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) 
Olot (La Garrotxa) 
Orihuela (Alacant) 
Òrrius (Maresme) 
Oviedo (Astúries) 
Pájara (Canàries) 
Piera (Anoia) 
Pineda de Mar (Maresme) 
Pollença (Illes Balears) 
Premià de Dalt (Maresme) 
Premià de Mar (Maresme) 
Puerto de Santa Maria (Cadis) 
Punta Umbría (Huelva) 
Reus (Baix Camp) 
Sa Pobla (Mallorca) 
Sabadell (Vallès Occidental) 
Sallent (Bages) 
Sant Adrià del Besòs (Barcelonès) 
Sant Antoni Calonge (Baix Empordà) 
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) 
Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) 
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 
Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) 



Sant Fruitós del Bages (Bages) 
Sant Joan de Mediona (Alt Penedès) 
Sant Just Desvern (Baix Llobregat) 
Sant Pol de Mar (Maresme) 
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) 
Sant Sebastià (Guipúscoa) 
Sant Vicenç de Montalt (Maresme) 
Santa Coloma de Farners (La Selva) 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 
Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) 
Santiago de Compostel·la (A Coruña) 
Segarra de Gaia (Segarra) 
Sevilla (Andalusia) 
Sineu (Pla de Mallorca) 
Sitges (Garraf)  
Sort (Pallars Sobirà) 
Tarragona (Tarragonès) 
Teià (Maresme) 
Terrassa (Vallès Occidental) 
Tiana (Maresme) 
Tona (Osona) 
Torregrossa (Pla d’Urgell) 
Tortosa (Baix Ebre) 
Trujillo (Càceres) 
Vacarisses (Vallès Occidental) 
València (País Valencià) 
Vallbona d’Anoia (Anoia) 
Vallgorguina (Vallès Oriental) 
Valls (Alt Camp) 
Verdú (Urgell) 
Vic (Osona) 
Viladecans (Baix Llobregat) 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
Vilaseca (Tarragonès) 
Vilassar de Dalt (Maresme) 
Vilassar de Mar (Maresme) 
  

A més s’han rebut vots de 41 països: 

Alemanya 
Andorra 
Argentina 
Austràlia 
Àustria 
Bèlgica 
Bòsnia i Hercegovina 
Brasil 
Canadà 



Colòmbia 
Costa Rica 
Dinamarca 
Equador 
Eslovènia 
Estats Units d’Amèrica 
França 
Grècia 
Holanda 
Hongria 
Irlanda 
Itàlia 
Japó 
Lituània 
Luxemburg 
Marroc 
Mèxic 
Noruega 
Perú 
Polònia 
Portugal 
Regne Unit 
Romania 
Suècia 
Suïssa 
Turquia 
Txèquia 
Uruguai 
Veneçuela 
Xile 
Xina 

Aquest és el percentatge de vots emesos des dels diferents indrets. 

• Des de la ciutat de Badalona: 68,82 %. 
• Des de l’Estat espanyol (excepte Badalona): 29,01 %. 
• Des de la resta del món: 2,17 %. 

La campanya d’elecció dels 7 tresors del patrimoni cultural material de Badalona ha 
estat promoguda per l’organització Capital de la Cultura Catalana i l’Ajuntament de 
Badalona amb la voluntat de divulgar i projectar el patrimoni cultural material de 
Badalona d’una manera didàctica, pedagògica i lúdica. Amb aquesta campanya també 
es vol motivar la visita als llocs seleccionats i establir noves rutes turístiques que 
permetin als visitants conèixer de manera sintètica la riquesa patrimonial de la ciutat de 
Badalona. Aquesta activitat, que ha pretès promoure la participació ciutadana, s’ha dut a 
terme com a pòrtic de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010. 

Jordi Serra ha felicitat els guanyadors i ha agraït la participació de tots els badalonins i 
badalonines i de les persones d’altres ciutats que amb els seus vots han contribuït a 
promocionar Badalona i a posar en valor el patrimoni cultural d’aquesta ciutat.  



El president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, s’ha 
mostrat molt satisfet amb el desenvolupament d’aquesta iniciativa i ha assegurat que 
s’ha aconseguit l’objectiu previst de donar a conèixer el patrimoni cultural de Badalona 
a dins de la ciutat i també fora d’ella 

El regidor de Cultura i Patrimoni Cultural, Mateu Chalmeta, ha explicat que l’acte 
oficial d’inauguració de Badalona Capital de la Cultura Catalana 2010 tindrà lloc el 
dissabte 30 de gener de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.badalona.cat/aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-
informa/noticies/noticia.html?html=18363.html  
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7 tresors de Badalona, avui s’han fet públics 

Sant Jeroni de la Murtra, la ciudad romana, el Patín a Vela, la destilería Anís del Mono, 
la Rambla, el conjunto histórico de Dalt la Vila y los gigantes Anastasio y María 
elegidos como los 7 tesoros del patrimonio cultural material de Badalona 

El antiguo monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, joya del gótico catalán del siglo XV, 
testigo de importantes acontecimientos históricos, ha sido elegido por votación 
ciudadana como el primer tesoro del patrimonio cultural material de la ciudad de 
Badalona, con 2.723 votos, según han informado en rueda de prensa el alcalde de 
Badalona, Jordi Serra, el concejal de Cultura de este municipio, Mateu Chalmeta, y el 
presidente de la organización Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela. 

El resto de los 7 tesoros del patrimonio cultural material de la Capital de la Cultura 
Catalana Badalona 2010 han sido la ciudad romana de Baetulo (1.921 votos), el Patín a 
Vela (1.754), la destilería Anís del Mono (1.285), la Rambla (1.159), el conjunto 
histórico de Dalt la Vila (1.071) y los gigantes Anastasio y María (928). 

La campaña de elección de los 7 tesoros del patrimonio cultural material de Badalona ha 
sido promovida por la organización Capital de la Cultura Catalana y el Ayuntamiento de 
Badalona. Se ha desarrollado con la voluntad de divulgar y proyectar el patrimonio 
cultural material de Badalona de una manera didáctica, pedagógica, lúdica y motivar la 
visita a los lugares seleccionados y elegidos, además de establecer nuevas rutas 
turísticas que permitan a los visitantes conocer de manera sintética la riqueza 
patrimonial de Badalona, al tiempo que se ha promovido la participación ciudadana. 
Esta actividad se ha llevado a cabo como pórtico de la Capital de la Cultura Catalana 
Badalona 2010. 

Han participado en la votación, que ha sido completamente gratuita y se ha desarrollado 
del 9 al 29 de noviembre de este año, un total de 5.481 personas, que han emitido 
16.446 votos. Se podía votar por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete de las 40 
candidaturas que han aspirado a convertirse en uno de los 7 tesoros de Badalona. Se han 
emitido votos desde 137 municipios, además de Badalona, de Cataluña y del resto de 
Estado español y, también, desde 41 países diferentes. 

La clasificación final de las 40 candidaturas, presentadas por los ciudadanos de 
Badalona, que han optado a convertirse en uno de los siete tesoros del patrimonio 
cultural material de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010 es la siguiente: 

1 – SA; JERÓ;IMO DE LA MURTRA – 2.723 votos 
2 – CIUDAD ROMA;A DE BAETULO – 1921 
3 – PATÍ; DE VELA – 1754 
4 – DESTIL • LERIES A;ÍS DEL MO;O – 1285 
5 – LA RAMBLA – 1159  
6 – CO;JU;TO HISTÓRICO DE DALT LA VILA – 1071 



7 – GIGA;TES A;ASTASI Y MARIA – 928 
8 – PUENTE DEL PETRÓLEO – 856 
9 – PARQUE DE CA L’ARNÚS – 758 
10 – POBLADO IBÉRICO DEL TURÓ D’EN BOSCÀ – 557 
11 – ANTIGUO MATADERO – 513 
12 – FONDO ROMANO DE LA COL • LECCIÓ DEL MUSEO DE BADALONA – 
394 
13 – CASTILLO DE GODMAR (CAL COMTE) – 272 
14 – CASA MATAMALA – 238 
15 – Can Miravitges – 234 
16 – CASA PAVILLARD – 227 
17 – IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA – 193 
18 – TORRE CODINA -189 
19 – TEATRO ZORRILLA – 176 
20 – CAN BOSCÀ – 142 
21 – LA LATA – 136 
22 – CAN CANYADÓ – 98 
23 – Can Butinya – 91 
24 – MERCADO TORNER – 72 
25 – PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES – 71 
26 – TORRE VELLA – 67 
27 – IGLESIA DE SAN JOSÉ – 51 
28 – ESCUELA HERMANOS MARISTAS – 47 
29 – CA LA VILA – 39 
30 – PANTEÓN DE LA FAMILIA BOSCH – 34 
31 – CASA CLARÓS – 31 
32 – poemas corpóreos de Joan Brossa: “DONDE SE BADA LA OLA” – 24 
33 – CA L’AMIGÓ – 23 
34 – CASA AGUSTÍ – 21 
35 – CASA PRAT – 13 
36 – CAN Bofí VELL – 11 
37 – CAN PUJOL – 10 
38 – CASA Gallo – 8 
39 – CASA MIQUEL BADIA – 6 
40 – CASA PERE BUSQUETS – 3 

Los siete tesoros de Badalona formarán parte a partir de hoy de la lista de tesoros del 
patrimonio cultural material del mundo del Bureau Internacional de Capitales Culturales 
que incluye, además de Badalona, Barcelona, Cataluña, Madrid, Brasilia (Brasil), 
Asunción ( Paraguay), Sarajevo (Bosnia Herzegovina) y Nizhny Novgorod (Rusia). 

La Capital de la Cultura Catalana (www.ccc.cat) se dirige a todo el dominio 
lingüístico y cultural catalán. Tiene como objetivos los de contribuir a ampliar la 
difusión, el uso y el prestigio social de la lengua y cultura catalanas, incrementar la 
cohesión cultural de los territorios de lengua y cultura catalanas y, finalmente, 
promocionar y proyectar el municipio designado como Capital de la Cultura Catalana, 
tanto al interior como al exterior. El Parlamento de Cataluña dio su apoyo a la Capital 
de la Cultura Catalana, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, en el año 
2004. Hasta ahora, han sido elegidas como Capital de la Cultura Catalana: Banyoles 
2004, Esparreguera 2005, Amposta 2006, Lleida 2007, Perpiñán 2008, Figueres 2009, 



Badalona 2010 y Escaldes-Engordany 2011. Esta organización desarrolla también 
periódicamente campañas de promoción y dinamización cultural. Entre otros ha 
desarrollar campañas sobre el patrimonio cultural material de Barcelona, Badalona y de 
Cataluña, sobre las personas más sabias de Cataluña; en torno a los personajes que más 
han influido en la cultura europea y sobre el patrimonio inmaterial de Cataluña y 
Andorra. Xavier Tudela es el presidente de la organización Capital de la Cultura 
Catalana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.naturalezavidaiuniverso.com/7-tresors-de-badalona-avui-shan-fet-publics/  
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Hoy finaliza el plazo para escoger los siete tesoro s del patrimonio 
cultural material de la ciudad de Badalona  

Desde aquí queremos recordar, que hoy finaliza el plazo para escoger los siete tesoros 
del patrimonio cultural material de la ciudad de Badalona.  

Según las ultimas informaciones facilitadas por la organización de Capital de la 
Cultura Catalana, colocan al monasterio de Sant Jeron de la Murtra en la primera 
posición. 
 
Los siete vencedores se escogerán de un total de 40 candidaturas presentadas por 
personas y entidades. 
 
Por lo que recuerden que hoy a la media noche finaliza el tiempo para emitir su boto. 

A titulo personal decir que me parece una buena forma de promocionar la ciudad, 
aunque también creo que a pesar de que solo elijan siete enclaves, la mayoría de las 40 
propuestas serian igual de validas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.absolutbadalona.com/hoy-finaliza-el-plazo-para-escoger-los-siete-tesoros-del-patrimonio-
cultural-material-de-la-ciudad-de-badalona/  
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El termini per triar els set tresors del patrimoni 
badaloní s'acaba demà  

Més de 5.000 persones ja han escollit entre la quar antena de 
candidatures proposades 

 
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra és un dels elements preferits pels ciutadans. Foto: I.M. 

Demà diumenge s'acaba el termini per escollir els set tresors del patrimoni cultural 
material de Badalona. Les últimes dades facilitades pels responsables de l'esdeveniment, 
l'organització Capital de la Cultura Catalana, situen el monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra al capdavant en la votació. Més de 5.000 persones havien votat fins a mitjan 
d'aquesta setmana, una xifra que queda molt per sota de les obtingudes en municipis en 
què també s'ha organitzat l'elecció, com ara Barcelona. Els set tresors badalonins 
s'escolliran entre un total de quaranta candidatures triades per entitats, col·lectius i 
persones a títol individual de la ciutat. 

Demà diumenge a mitjanit finalitza el període de votació que permetrà elegir els set 
tresors del patrimoni cultural material de Badalona, d'entre quaranta candidatures que hi 
aspiren i que han estat escollides a partir de les propostes fetes per entitats, col·lectius i 
persones de la ciutat. Tothom que vulgui votar encara ho pot fer durant unes quantes 
hores a través del lloc web www.ccc.cat. Allà es troben totes les indicacions per emetre 
el vot i la possibilitat de fer servir un cercador per trobar informació de totes les 
candidatures, després que l'organització retirés tots els textos i les imatges que 
inicialment hi havia penjat. 

El termini de votacions es va obrir el dia 9 de novembre i des d'aquell moment fins a 
mitjan setmana s'han comptabilitzat un total de 5.238 vots procedents d'un centenar de 
municipis catalans i també de més de 40 països d'arreu del món.  



En espera de saber quin serà el ritme de les votacions de les últimes hores, la xifra 
queda força per sota de les obtingudes en altres municipis en què s'ha organitzat 
l'elecció dels seus tresors culturals, com ara Barcelona, on hi van haver 25.000 vots, tot i 
que la diferència de població en tots dos casos és significativa. 

Segons les darreres dades fetes públiques per l'organització de l'esdeveniment, que es 
remunten al 19 de novembre, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra ha estat en tot 
moment al capdavant de la classificació. Es dóna el cas que va ser també la primera 
candidatura proclamada oficialment pels organitzadors. Les següents posicions les 
ocupaven la ciutat romana de Baetulo, el conjunt històric de Dalt la Vila, la destil·leria 
de l'Anís del Mono, la Rambla, els gegants Anastasi i Maria, el parc de Ca l'Arnús, el 
pont del petroli, el patí de vela i el poblat ibèric del turó d'en Boscà. Entre aquesta 
desena de possibilitats i les trenta més que conformen la llista, s'escolliran els set tresors 
del patrimoni cultural material de Badalona. Els resultats de la votació es donaran a 
conèixer el dia el 3 de desembre. 

Aquesta activitat és el pòrtic de la celebració de la Capital de la Cultura Catalana 
Badalona 2010 i té com a objectiu divulgar i projectar el patrimoni cultural material de 
Badalona d'una manera didàctica, pedagògica i lúdica. El regidor de Cultura i Patrimoni 
de l'Ajuntament de Badalona, Mateu Chalmeta (ERC), ha anunciat que l'any vinent es 
realitzarà alguna activitat relacionada amb els set tresors per donar-los a conèixer al 
conjunt de la població. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/109083-el-termini-per-triar-els-set-tresors-
del-patrimoni-badaloni-sacaba-dema.html  
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S'acaba el termini per triar els 7 tresors del patr imoni 
cultural material de Badalona 
Aquest diumenge s'acaba el termini per triar els set tresors del patrimoni cultural 
material de Badalona. Recordem que tots els ciutadans que ho desitgin poden votar 
per elegir els set tresors de la nostra ciutat. La votació, que es completament 
gratuïta, s'efectua des de la pàgina web www.ccc.cat on hi ha totes les indicacions 
per a emetre el vot. El proper dimecres 2 de desembre es coneixerà el resultat. De 
moment, i segons l'organització, més de 5.200 persones de més d'un centenar de 
municipis catalans i 40 països d'arreu del món han votat en aquesta campanya. De 
moment, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra continua el seu lideratge en la 
classificació, seguit de la Ciutat Romana de Baetulo i el Conjunt Històric de Dalt la 
Vila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.rcb.cat/noticia.php?no_noticia=22600  
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A la recerca de tresors a la ciutat de l'extraradi  
 
No es troben ocults, sinó als carrers de la tercera ciutat del país. Badalona busca amb 
una campanya a la xarxa el bo i millor del patrimoni de la ciutat, des dels carrers de Dalt 
la Vila, les restes romanes de Baetulo i l'Anís del Mono JORDI RIBALAYGUE 
 
Pocs catalans saben que alguns dels vestigis més destacats de l'era romana es troben a 
Badalona. Tampoc molts encertarien a respondre que, a una de les ciutats més 
importants de l'extraradi de Barcelona, una desena de treballadors continuen destil·lant 
cada any cinc milions d'ampolles d'anís del Mono en una fàbrica que impregna la platja 
del pont de petroli a olor a matafaluga des de fa prop de 140 anys. 

Per desentrellar i posar en primera línia indrets encara per descobrir, Badalona cerca els 
seus set tresors. I no són cofres amagats, sinó monuments, edificis i símbols a la vista, 
icones desconegudes fins i tot per veïns d'una ciutat de vegades massa grisa i que és 
quelcom més que gegantesques façanes de blocs de pisos. Aprofitant que el pròxim any 
serà capital de la cultura catalana, l'organització del certamen i l'Ajuntament van 
engegar una campanya per internet inèdita a Catalunya per designar els set emblemes 
més preuats del patrimoni del municipi. 

Pel moment, la votació -que es clou el pròxim diumenge- marxa a bon ritme i l'atenció 
que ha suscitat a Badalona va arrencar amb el nomenament de les candidatures, que va 
combregar els esforços d'entitats, associacions de veïns i particulars. El procés no es va 
lliurar d'alguna polèmica, el que prova que en joc es disputa quelcom més que un pur 
reconeixement. «Esperàvem que ens enviessin entre 20 i 30 candidatures, i al final són 
40, el que significa que hi ha molta gent que dóna valor a coses que ni havíem pensat», 
confessa el regidor de Cultura de Badalona, Mateu Chalmeta, que subratlla els objectius 
de la iniciativa: «Primer de tot, pretenem donar a conèixer el patrimoni als badalonins, 
però també exhibir-lo fora de la ciutat, perquè no som prou conscients del valor de tot el 
que tenim». 

Segons l'organització, s'han registrat més de 3.000 vots enviats des de 37 països. Els 
interessats s'han d'identificar abans d'escollir entre la quarantena de tresors en potència 
que competeixen. Cada participant pot emetre fins a set vots al web 
www.ccc.cat/7tBadalona.php, però no es permet repetir per cap opció. 

Alhora que es perfila ja un grup de capdavanters -encapçalats per les candidatures de 
Sant Jeroni de la Murtra, les relíquies de Baetulo i el barri més antic i amb solera, Dalt 
la Vila-, l'Ajuntament es proposa promocionar amb activitats els espais que passaran a 
ser les set meravelles a escala badalonina. Chalmeta apunta que seran «molt visibles» 
durant les commemoracions de 2010: «Queda per concretar, però la que té més opcions 
és una ruta guiada pels set tresors, encara que no descartem d'altres». 



De totes maneres, més d'un es pot visitar a banda de quin acabi sent el resultat que es 
farà públic la pròxima setmana. Per recórrer amb guia les termes que es conserven al 
subsòl del Museu de Badalona (Pl. Assemblea de Catalunya, 1), cal reservar al telèfon 
933 841 750 per acudir-hi el primer diumenge de mes, com també es programa per 
accedir a les runes d'una llar romana sota la plaça de Font i Cussó. Alhora, es preveu 
acabar de connectar i fer accessibles durant l'any que ve uns 3.500 metres quadrats de 
termes i restes de Baetulo sota el paviment de Dalt la Vila. 

També es pot entrar al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, allunyat del nucli i d'un 
esplendor inopinat (malgrat un cert aspecte d'abandó), i a la factoria modernista de 
l'Anís del Mono, a Eduard Maristany, 115, entre les vies del tren i la costa. El museu 
municipal s'encarrega de les visites guiades a totes dues ensenyes i cal apuntar-s'hi al 
telèfon indicat abans. A més, i per conèixer altres punts d'interès abans de rumiar el vot, 
es recomana passejar pels carrerons de Dalt la Vila -entre l'església de Santa Maria i la 
plaça de la Constitució, i també per l'irregular carrer de la Costa-, endinsar-se al mar 
recorrent els 250 metres del pantalà del pont del petroli i les masies de Canyet, a la 
darrera Badalona que s'ha mantingut rural. 

www.ccc.cat/7tBadalona.php 
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En menys d'una setmana es tanca el termini per a votar quins són els set tresors del 
patrimoni cultural material de Badalona. Durant el període de votació l'Organització ha 
fet públic que els vots emesos ja han superat amb escreix els 3000 i que a més la difusió 
de la campanya ha arribat a tant altres ciutats com altres països. 

I és que s'han comptabilitzat vots procedents d'Alemanya, Andorra, Argentina, 
Austràlia, França, Turquia i Veneçuela, entre uns altres, d'un total de 37 països 
diferents. Al capdavant de la llista continua el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra molt 
seguit de la Ciutat Romana Baetulo i el Conjunt històric de Dalt la Vila. 

Si encara no ha votat pot fer-lo fins al 29 de novembre a través de la pàgina web de 
l'organització aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=286  
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Continuen les votacions dels tresors del patrimoni 
cultural material de Badalona 
C. Carvajal 
 
 
Els vots de la campanya d’elecció dels 7 tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona han superat àmpliament els 3.000, provinents de més de 100 municipis 
de 37 països diferents. El monestir de Sant Jeroni de la Murtra continua el seu 
lideratge en la classificació, seguit de la Ciutat Romana de Baetulo i el Conjunt 
Històric de Dalt la Vila. Fins el dia 29 d’aquest mes es pot votar i el dimecres 2 de 
desembre es coneixerà el resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.eltotdigital.com/continuen-les-votacions-dels-tresors-del-patrimoni-cultural-material-de-
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Sant Jeroni de la Murtra encapçala la classificació  provisional 
dels 7 tresors de Badalona  

Sant Jeroni de la Murtra (amb 207 vots), la Ciutat Romana de 
Baetulo (143) i el Conjunt Històric de Dalt la Vila (123) 
encapçalen la classificació provisional de l’elecció dels 7 tresors 
del patrimoni cultural material de Badalona. En total s’han emès 
1.409 vots, des de 69 municipis diferents. Les votacions s’efectuen 
al www.ccc.cat i el termini finalitza el 29 de novembre. 
 

Els objectius de la campanya, promoguda per l’organització Capital de la Cultura 
Catalana i l’Ajuntament de Badalona, són els de promoure i divulgar el patrimoni 
cultural material de Badalona d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la 
visita als llocs seleccionats i elegits, a més d’establir noves rutes turístiques que 
permetin als visitants conèixer de manera sintètica la riquesa patrimonial de Badalona, 
alhora que es promou la participació ciutadana. 
 
Les candidatures que opten a convertir-se en un dels 7 tresors del patrimoni cultural 
material de Badalona són les següents: 
• Antic escorxador 
• Ca la Vila  
• Ca l'Amigó 
• Can Bofí Vell 
• Can Boscà 
• Can Butinyà 
• Can Canyadó 
• Can Miravitges 
• Can Pujol 
• Casa Agustí 
• Casa Clarós 
• Casa Gallent 
• Casa Matamala 
• Casa Mquel Badia 
• Casa Pavillard 
• Casa Pere Busquests 
• Casa Prat 
• Castell de Godmar (Cal Comte) 
• Ciutat romana de Baetulo 
• Conjunt històric de Dalt la Vila 
• Destil·leria Anís del Mono 
• Escola Germans Maristes 
• Església de Sant Josep 
• Església parroquial de Santa Maria 
• Fons romà de la col·lecció del Museu de Badalona 

Sant Jeroni de la Murtra. 



• Gegants Anastasi i Maria 
• La Llauna 
• La Rambla 
• Mercat Torner 
• Palau municipal d’esports 
• Panteó de la família Bosch 
• Parc de Ca l’Arnús 
• Patí de vela 
• Poblat ibèric del turó d’en Boscà 
• Poema corpori de Joan Brossa on es bada l’ona 
• Pont del Petroli 
• Sant Jeroni de la Murtra 
• Teatre Zorrilla 
• Torre Codina 
• Torre Vella 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cultura21.cat/textecomplet.asp?id_texte=5035 
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Sant Jeroni de la Murtra es situa al capdavant en la llista dels 
tresors més votats  
 
Una setantena de municipis han emès els més de 1.400 vots per escollir-los  

 

Durant la primera setmana per escollir els set tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona, l'organització destaca que s'han rebut 1.409 vots, els quals han estat emesos 
des de 69 municipis diferents corresponents a les comarques catalanes, al Principat 
d'Andorra, del País Valencià, com d'Euskadi, Canàries, Paraguai i Romania.  

Encapçalant el rànquing provisional esta Sant Jeroni de la Murtra, tot seguit de la Ciutat 
Romana Baetulo, el Conjunt Històric de Dalt la Vila i la Rambla entre altres. 

Aquests resultats acompleixen plenament les expectatives de l'organització de la 
campanya, de divulgar i projectar el patrimoni cultural material de Badalona d'una 
manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la visita als llocs seleccionats i elegits, a 
més d'establir noves rutes turístiques que permetin als visitants conèixer de manera 
sintètica la riquesa patrimonial de Badalona, i promoure la participació ciutadana. 

Qui encara no hagi votat por fer-ho fins al 29 de novembre en la pàgina web de 
l'organització aquí 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=261  

 
14-11-09 
 
 

Sant Jeroni encapçala la llista dels tresors de Bad alona 
més votats  

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra s'ha situat al capdavant del rànquing de 
candidatures que aspiren a convertir-se en un dels set tresors del patrimoni cultural 
material. El procés de votació va començar dilluns i fins a darrera hora de dijous 
l'organització havia comptabilitzat 1.409 vots emesos des de 69 municipis diferents. 

La primera classificació provisional feta pública per l'organització Capital de la Cultura 
Catalana, impulsora de l'elecció, situa Sant Jeroni com a candidatura més triada, amb 
207 vots, seguida de la ciutat romana de Baetulo (143) i el conjunt històric de Dalt la 
Vila (123). La resta de candidatures, fins a arribar a la desena classificada, són la 
Rambla (121), la destil·leria d'Anís del Mono (117), el patí de vela (93), el parc de Ca 
l'Arnús (88), els gegants Anastasi i Maria (81), el pont del Petroli (69) i el fons romà de 
la col·lecció del Museu de Badalona (47). 

Tothom que vulgui emetre el seu vot pot fer-ho fins al 29 de novembre a través del web 
www.ccc.cat. El dia 3 de desembre es farà la proclamació de les set candidatures que es 
convertiran en els set tresors del patrimoni cultural material de Badalona. 

 

 
 
 
 
 
 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/103776.html  

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11-11-09 

 
 
 
El Pati de Vela proposat com un dels 7 tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona. 
   
   
  En motiu de la nominació de la ciutat de Badalona com a Capital de la Cultura 
Catalana el 2010, us animem a que participeu en l’elecció dels 7 tresors del patrimoni 
cultural material de Badalona i que voteu pel Patí de Vela través del següent link: 
http://www.ccc.cat/7tBadalona.php 
Creiem que si el Patí de Vela surt escollit com un dels tresors, ens ajudarà a difondre el 
nostre esport, més concretament aquesta classe, i també una part de la cultura catalana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.fcv.cat/lloc/maq.php?ss=898905&idioma=ca&ap=a02s01p01&estil=blaus&id_registre=0911
10_04&tclau=  
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El primer dia de votacions per escollir els set tresors del patrimoni cultural de 
Badalona arrenca amb més de 300 vots  
  

 

Ahir dilluns, 9 de novembre, va ser el primer dia de votació per triar els 7 tresors del 
patrimoni cultural material de Badalona, quan es van rebre un total de 307 vots. Durant 
les primeres 24 hores de participació es van recollir vots adreçats a 27 de les 40 
candidatures que aspiren a convertir-se en tresor de Badalona. Els vots han estat emesos 
principalment des de la ciutat de Badalona, però també se n'han rebut des d'altres 
municipis de Catalunya.  

Tothom que ho desitgi pot votar per escollir els 7 tresors del patrimoni cultural material 
de Badalona fins al próxim 29 de novembre. La votació, s'efectua des de la pàgina web 
www.ccc.cat, i és totalment gratuïta. 

La campanya ha posat en relleu els elements del patrimoni cultural material més 
valorats per la societat badalonina i, alhora, situa Badalona en el mapa del patrimoni 
cultural material de Catalunya en un lloc destacat. 

Serà el dijous 3 de desembre, quan es celebrarà l'acte de proclamació dels 7 tresors del 
patrimoni cultural material de la ciutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=250  
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Ja es poden votar les candidatures que opten a convertir-se en els set tresors del 
patrimoni cultural material de Badalona 

Ja es poden votar les candidatures que opten a convertir-se en els set tresors del 
patrimoni cultural material de Badalona. 
Aquestes són totes les propostes que ha fet la ciutadania i les entitats de Badalona: 

*Antic escorxador 
* Ca l’Amigó 
* Can Bofí Vell 
* Can Boscà 
* Can Butinyà 
* Can Canyadó 
* Can Miravitges 
* Can Pujol 
* Casa Agustí 
* Casa Clarós 
* Casa de la ciutat 
* Casa Gallent 
* Casa Matamala 
* Casa Miquel Badia 
* Casa Pavillard 
* Casa Pere Busquets 
* Casa Prat 
* Castell de Godmar (Cal Compte) 
* Conjunt arqueològic de Baetulo 
* Dalt de la Vila 
* Destil•laria Anís del Mono 
* Escola Germans Maristes 
*Església de Sant Josep 
* Església parroquial de Santa Maria 
* Fons romà de la col•lecció del Museu de Badalona 
* Gegants Anastasi i Maria 
* La Llauna 
* La Rambla 
* Mercat Municipal Torner 
* Palau Municipal d’Esports 
* Panteó de la família Bosch 
* Parc de Ca l’Arnús 



* Patí de Vela 
* Poblat ibèric del turó d’en Boscà 
* Poema corpori de Joan Brossa: On és Bada l’ona 
* Pont del petroli 
* Sant Jeroni de la Murtra 
* Teatre Zorrilla 
* Torre Codina 
* Torre Vella 

Des d’aquest dilluns, i fins al diumenge dia 29, a les 24 hores, es poden votar per triar 
definitivament els 7 tresors del patrimoni cultural material de Badalona. Es pot votar, 
exclusivament, des del formulari de votació que hi ha a la pàgina web www.ccc.cat. La 
votació es  gratuïta i hi pot participar qualsevol ciutadà, sigui o no de Badalona. El 
dijous 3 de desembre, es celebrarà l’acte de proclamació dels 7 tresors del patrimoni 
cultural material de Badalona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.eltotdigital.com/ja-es-poden-votar-les-candidatures-que-opten-a-convertir-se-en-els-set-
tresors-del-patrimoni-cultural-material-de-badalona/  
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Ja es poden votar els 7 tresors del patrimoni cultu ral material 
de Badalona 

Aquest dilluns s’ha iniciat el període de votació per elegir els 7 tresors del patrimoni 
cultural material de la ciutat de Badalona, al qual opten 40 candidatures proposades pels 
ciutadans. Les votacions s’efectuen al www.ccc.cat i el termini finalitza el 29 de 
novembre. 
 
Els objectius de la campanya, promoguda per l’organització Capital de la Cultura 
Catalana i l’Ajuntament de Badalona, són els de promoure i divulgar el patrimoni 
cultural material de Badalona d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la 
visita als llocs seleccionats i elegits, a més d’establir noves rutes turístiques que 
permetin als visitants conèixer de manera sintètica la riquesa patrimonial de Badalona, 
alhora que es promou la participació ciutadana. 
 
Les candidatures que opten a convertir-se en un dels 7 tresors del patrimoni cultural 
material de Badalona són les següents: 
• Antic escorxador 
• Ca la Vila  
• Ca l'Amigó 
• Can Bofí Vell 
• Can Boscà 
• Can Butinyà 
• Can Canyadó 
• Can Miravitges 
• Can Pujol 
• Casa Agustí 
• Casa Clarós 
• Casa Gallent 
• Casa Matamala 
• Casa Mquel Badia 
• Casa Pavillard 
• Casa Pere Busquests 
• Casa Prat 
• Castell de Godmar (Cal Comte) 
• Ciutat romana de Baetulo 
• Conjunt històric de Dalt la Vila 
• Destil·leria Anís del Mono 
• Escola Germans Maristes 
• Església de Sant Josep 
• Església parroquial de Santa Maria 



• Fons romà de la col·lecció del Museu de Badalona 
• Gegants Anastasi i Maria 
• La Llauna 
• La Rambla 
• Mercat Torner 
• Palau municipal d’esports 
• Panteó de la família Bosch 
• Parc de Ca l’Arnús 
• Patí de vela 
• Poblat ibèric del turó d’en Boscà 
• Poema corpori de Joan Brossa on es bada l’ona 
• Pont del Petroli 
• Sant Jeroni de la Murtra 
• Teatre Zorrilla 
• Torre Codina 
• Torre Vella 

 
 
 
http://www.cultura21.cat/textecomplet.asp?id_texte=4995  
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http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/BET/2009/BET091101029.pdf  
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40 candidatures per la elecció dels set tresors de Badalona  
Dilluns vinent i fins el 29 de novembre es podrà començar a votar  

 

"Estem molt satisfets perquè s'han superat les previsions inicials" Amb aquesta frase el 
regidor de Cultura de Badalona, Mateu Chalmeta obria la nova fase participativa de la 
campanya dels set tresors de la ciutat. Un total de 228 propostes procedents de persones 
particulars, entitats i centres d'ensenyament, de les quals s'han descartat les repetides, ha 
sigut la resposta dels badalonins. 40 candidatures passen a la següent fase, la de triar 
què candidatures seran els set tresors materials patrimonials de la ciutat. Ara el procés 
està obert a tothom, de Badalona i de qualsevol lloc. La votació es farà des de l'adreça 
web de la Capital de Cultura Catalana www.ccc.cat 

Cada persona podrà votar per un màxim de set candidatures, però només es podrà votar 
un sol cop per cada candidatura. El procés electoral comença el dilluns dia 9 de 
novembre i es tancarà el 29 de novembre. Al portal web des d'on es podrà votar estarà 
penjada una ressenya explicativa de cada candidatura així com una fotografia. Tot i que 
periòdicament des de la web de la Cultura Catalana s'anirà informant de la classificació, 
no serà fins el 3 de desembre quan es donaran a conèixer els set tresors de Badalona. 

Les 40 candidatures 

Antic Escorxador, Ca l'Amigó, Can Bofí Vell, Can Boscà, Can Butinyà, Can Canyadó, 
Can Miravitges,Can Pujol, Casa Agustí, Casa Clarós, Casa de la vila, Casa Gallent, 



Casa Matamala, Casa Miquel Badia, Casa Pavillard, Casa Pere Busquets, Casa Prat, 
Castell de Godmar, Conjunt arqueològic de Baetulo, Dalt la Vila, Destil·leria d'Anís del 
Mono, Escola Maristes, Església de St. Josep, Església de Sta. Maria, Fons romà de la 
col·lecció del Museu de Badalona, Gegants Anastasi i Maria, La Llauna, La Rambla, 
Mercat Torner, Palau Mpal. d'Esports, Panteó família Bosch, Parc de Ca l'Arnús, Patí de 
vela, Poblat ibèric del turó d'en Boscà, Poema corpori de Joan Brossa, Pont del Petroli, 
Sant Jeroni de la Murtra, Teatre Zorrilla, Torre Codina i Torre Vella.  

Aquesta campanya es situa com a avantsala dels esdeveniments de Badalona com a 
Capital de Cultura Catalana. L'objectiu d'aquest procés d'elecció és el de donar a 
conèixer i divulgar universalment el conjunt dels tresors de una ciutat com Badalona. 

 

 

 

http://www.badanotis.com/noticia.php?n=240  
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L'elecció dels tresors de Badalona tindrà 40 candid atures  

El termini per fer les votacions s'obre dilluns vin ent i durarà tres setmanes 

 
La Rambla és una de les candidatures més proposades.  

El procés participatiu per triar les candidatures que aspiren a convertir-se en els set 
tresors del patrimoni cultural material de Badalona s'ha tancat amb la proclamació d'una 
quarantena de candidatures presentades per entitats, particulars i centres d'ensenyament 
de la ciutat. Els organitzadors de la iniciativa, l'organització Capital de la Cultura 
Catalana, valoren la participació en aquesta primera fase de la iniciativa, que es presenta 
com a pòrtic de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010. 

El regidor de Cultura, Mateu Chalmeta, assegura que el procés «ha superat les 
expectatives». La iniciativa per triar els set tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona ha rebut un total de 228 propostes, procedents de 62 persones a títol 
individual, entitats i centres d'ensenyament. D'aquestes, si es descarten les repeticions, 
n'han sortit les 40 candidates. El president de l'organització Capital de la Cultura 
Catalana, Xavier Tudela, destaca que s'han acabat acceptant totes les propostes 
presentades: «Tothom ha entès molt bé el que havia de ser una candidatura i per això 
han entrat totes.» La candidatura més proposada ha estat el monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, 24 cops, seguida del Teatre Zorrilla (17) i la Rambla (15). La persona que ha 
presentat més candidatures n'ha fet arribar a l'organització 14. 

El procés d'elecció comença dilluns vinent. Les votacions s'hauran de fer a través del 
web dels organitzadors –www.ccc.cat–, on hi haurà ressenyades totes les candidatures 
amb una petita explicació i una imatge. Cada persona podrà votar per un màxim de set 
candidatures però només es podrà votar un sol cop per cada candidatura. El procés 
electoral es tancarà el 30 de novembre. L'organització penjarà periòdicament al web 
actualitzacions de la classificació de les candidatures. La proclamació oficial dels set 
tresors del patrimoni es farà el 3 de desembre. 

LES CA;DIDATURES  
Antic Escorxador 
Ca l'Amigó 
Can Bofí Vell 
Can Boscà 



Can Butinyà 
Can Canyadó 
Can Miravitges 
Can Pujol 
Casa Agustí 
Casa Clarós 
Casa de la vila 
Casa Gallent 
Casa Matamala 
Casa Miquel Badia 
Casa Pavillard 
Casa Pere Busquets 
Casa Prat 
Castell de Godmar 
Conjunt arqueològic de Baetulo 
Dalt la Vila 
Destil·leria d'Anís del Mono 
Escola Maristes 
Església de St. Josep 
Església de Sta. Maria 
Fons romà de la col·lecció del Museu de Badalona 
Gegants Anastasi i Maria 
La Llauna 
La Rambla 
Mercat Torner 
Palau Mpal. d'Esports 
Panteó família Bosch 
Parc de Ca l'Arnús 
Patí de vela 
Poblat ibèric del turó d'en Boscà 
Poema corpori de Joan Brossa 
Pont del Petroli 
Sant Jeroni de la Murtra 
Teatre Zorrilla 
Torre Codina 
Torre Vella 

Textos que aixequen polseguera 

La procedència dels textos i les fotos que configuren la informació de cada candidatura 
ha indignat alguns participants en el procés de presentació de propostes, que asseguren 
que no s'han respectat els textos i les imatges que han fet arribar als organitzadors. El 
president de l'AV de Dalt la Vila, Jordi Casas, manté que «enlloc de les bases es deia 
que es refarien els textos presentats i ens sap greu que s'hagi fet perquè havíem posat 
molta il·lusió a elaborar-los». El president de l'organització responsable de la iniciativa, 
Xavier Tudela, assegura que el que s'ha fet és «donar coherència als diferents textos 
presentats per cada proposta per fer-los més pedagògics». De tota manera, aquest diari 
ha pogut comprovar que la gran majoria de les explicacions i fotos incloses en el dossier 
de les 40 candidatures es corresponen gairebé de manera literal amb la informació que 
apareix al web www.poblesdecatalunya.cat. Ajuntament i organització ho justifiquen 
dient que «és normal que les persones que han presentat propostes hagin fet servir 
textos d'internet». 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/100876.html  
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Empieza la elección final de los siete tesoros de Badalona 
 
 
Este sábado, 30 de octubre, ha finalizado el plazo para la presentación de propuestas a 
tesoros del patrimonio material de la ciudad de Badalona. 
 
Todo esto viene debido a que el próximo años, el 2010, la ciudad será la Capital de la 
Cultura Catalana. Y para celebrar este evento han decidido escoger los 7 tesoros que 
elegirán los propios ciudadanos. 
 
De momento ya existen un total de quince candidaturas, de las que destacamos el 
Puente del Petroleo, los Gigantes de la ciudad Anastasio y María y la Rambla. 
 
Como ven, la mayoría de estos enclaves son lugares muy conocidos de la ciudad y 
emblemáticos casi todos. Por lo que su elección seria lo mas normal. Los resultados se 
harán públicos el día 3 de diciembre. 
 
Así que hasta entonces no vamos a conocer los 7 tesoros del patrimonio cultural 
material de Badalona. 
 
Para mas información pueden visitar el siguiente espacio, www.ccc.cat . 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.absolutbadalona.com/empieza-la-eleccion-final-de-los-siete-tesoros-de-badalona/  
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Els badalonins poden triar els 7 tresors del patrimoni local 

La campanya d’elecció dels set tresors del patrimoni cultural material de la ciutat de 

Badalona ja té una quinzena de candidatures, com a preludi de la Capital de la Cultura 

Catalana 2010. El termini de presentació de propostes finalitzarà el divendres 30 

d’octubre, serà llavors quan es donarà pas a la presentació formal i al període de 

votacions. 

Badalona- Molts badalonins estan proposant, aquests dies, quins candidats volen que 
siguin els set tresors del patrimoni cultural material de Badalona. Aquesta elecció, que 
es fa com a preludi de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010, ja compta amb 
les candidatures del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el Poblat Ibèric del Turó d’en 
Boscà, la destil•leria de l’Anís del Mono, el fons romà de la col•lecció del Museu de 
Badalona, el Teatre Zorrilla, la Rambla, el Pont del Petroli o l’Escorxador, entre d’altres 
espais històrics de la ciutat. 

Una quinzena de candidatures 
Ara per ara, una quinzena de candidatures formen part del llistat per a convertir-se en 
tresors del patrimoni, gràcies a les propostes que han aportat desenes de ciutadans. 
Algunes de les candidatures que s’han triat, fins al moment, són les següents: 

Sant Jeroni de la Murtra 
El monestir va ser fundat l’any 1416 pel mercader barceloní Bertran Nicolau, quan va 
traslladar-hi la comunitat de monjos de Sant Pere de Ribes tres anys abans. Va gaudir de 
la protecció dels reis d’Aragó. Coincidint amb el seu moment de màxim esplendor, els 
Reis Catòlics hi van rebre Cristòfol Colom després del seu primer viatge a Amèrica, el 
1493. 

Destil•leria Anís del Mono 
La popular destil•leria va ser fundada per Josep Bosch el 1868. El primer edifici va ser 
construït el 1870 i ja incorporava en els vitralls el famós emblema del mico. Pel que fa a 
l’obra modernista de la fàbrica, va ser projectada per Joan Amigó Barriga entre 1906 i 
1919. 

Gegants de la ciutat, Anastasi i Maria  
Es tracta dels gegants més emblemàtics de la ciutat i uns dels més antics del territori 
català ja que van ser construïts l’any 1858 gràcies a les aportacions econòmiques 
recaptades per la Confraria de Sant Anastasi. 

El Pont del Petroli   
Obert al públic el passat 14 de juny, es tracta d’un equipament d’ús científic però també 
social del que en poden gaudir tots els badalonins. Un passeig de 250 metres de longitud 
que s’endinsa al mar i que ofereix una nova visió de Badalona. 
 



Parc de Ca l’Arnús  
Un altre dels candidats és el Parc de Ca l’Arnús, la zona verda més preuada del 
municipi. L’any 1859 Evarist Arnús, un dels banquers borsaris més importants de la 
ciutat comtal.  Una de les parts més destacades del parc de Ca l’Arnús és la casa 
principal i també l’espai romàntic. 

La Rambla  
La Rambla de és, sens dubte, un dels espais urbans més populars de la ciutat. Va ser 
urbanitzat el 1878 segons projecte de Villar Lozano. 

;omés es pot votar a través d’internet 
La votació es fa exclusivament des del Formulari de Votació que hi ha a la pàgina web 
www.ccc.cat fins el dia  29 de novembre, a les 2 de la tarda. Les persones interessades 
només poden votar una vegada. La votació es completament gratuïta i hi pot participar 
qualsevol ciutadà, sigui o no de Badalona. El dia 3 de desembre es donaran a conèixer 
públicament els indrets de la ciutat que passaran a ser els 7 tresors  del patrimoni 
cultural material de Badalona. 
(+) www.ccc.cat  

Els actes de la Capital de la Cultura Catalana començaran oficialment durant la 
segona quinzena de gener  

Badalona viurà i gaudirà, durant el proper any, d’un gran nombre 
d’actes per celebrar  la seva capitalitat cultural catalana. Els actes 
oficials començaran durant la segona quinzena del mes de gener, tot 
apunta el dissabte 16 de gener a la tarda,  amb un gran acte 
inaugural, tant institucional com popular, que tindrà lloc a la Via 

Augusta. De moment s’ha conegut que l’acte inaugural serà molt visual i espectacular, i 
comptarà amb la col•laboració d’un gran nombre d’entitats badalonines. La façana del 
Museu servirà per fer-hi projeccions. D’altra banda, la cavalcada de Reis del 2010 
també estarà dedicada a la Capital de la Cultura Catalana, per obrir boca dels actes 
programats. Durant les properes setmanes, l’Ajuntament i les entitats de la ciutat, 
acabaran de perfilar el programa d’actes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.eltotdigital.com/els-badalonins-poden-triar-els-7-tresors-del-patrimoni-local/  
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La Rambla també aspira a ser un dels 7 tresors del 
patrimoni cultural material de Badalona 
 
La Rambla s'ha convertit, aquest dilluns, en l'onzena candidatura que aspira a esdevenir un 
dels 7 tresors del patrimoni cultural material de Badalona, una iniciativa que es desenvolupa 
com a preludi de la Capital Catalana Badalona 2010, segons ha informat l'organització d'aquest 
esdeveniment. De moment hi ha ja onze candidatures, entre elles, el monestir de Sant Jeroni 
de la Murtra, la destil.leria Anís del Mono o el Parc de Ca l'Arnús, entre altres espais de la 
nostra ciutat. Recordem que qualsevol ciutadà, entitat o institució que desitgi fer propostes per 
convertir-se en candidatura a tresor de Badalona pot proposar-ho entrant a la pàgina 
web;www.ccc.cat. 
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el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, la destil.leria Anís del Mono o el Parc de Ca 
l'Arnús, entre altres espais de la nostra ciutat. Recordem que qualsevol ciutadà, entitat o 
institució que desitgi fer propostes per convertir-se en candidatura a tresor de Badalona 
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SANT JERONI DE LA MURTRA, CANDIDAT A TRESOR DEL 
PATRIMONI DE BADALONA 
 
El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra es va convertir, el 5 d’octubre, en la primera 
candidatura que aspira a convertir-se en un dels set tresors del patrimoni cultural 
material de Badalona, una iniciativa que es desenvolupa com a pòrtic de la Capital 
de la Cultura Catalana Badalona 2010. 
Sant Jeroni de la Murtra està situat al sector de la serra de Marina. Va ser fundat el 
1416 pel mercader barceloní Bertran Nicolau, quan va traslladar-hi la comunitat de 
monjos de Sant Pere de Ribes tres anys abans, Va gaudir de la protecció dels reis 
d’Aragó. Coincidint amb el seu moment de màxima esplendor, els reis catòlics hi 
van rebre Cristòfol Colom, després del seu, primer viatge a Amèrica, el 1493. 
El conjunt és d’estil gòtic tardà i s’estructura al voltant del claustre, força ben 
conservat, i de l’església. El claustre és de la fi del segle XV. Té tres galeries de dos 
pisos. El pis inferior té arcs apuntats amb ménsules esculpides amb retrats de 
personatges, entre ells els reis Catòlics i Colom. Les voltes nervades, amb claus de 
volta esculpides i policromades. L’església va ser bastida al segle XV. Tenia una sola 
nau, dividida en tres trams , amb un gran cor alçat als peus. Només es conserva 
l’absis i les capelles d’un costat. 
 
 
 

 
16-10-09 

Els badalonins triaran els 7 tresors del patrimoni local 

9 candidats opten a convertir-se en tresor de la ciutat en motiu de la Capital de la 
Cultura Catalana Badalona 2010. La campanya d'elecció dels set tresors del 
patrimoni cultural material de la ciutat de Badalona ja té nou candidatures. El 
termini de presentació de propostes finalitzarà el divendres 30 d'octubre, serà 
llavors quan es donarà pas a la presentació formal i al període de votacions. 



 
 

Aquesta elecció, que es fa en el marc de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010, ja compta amb 
les candidatures del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el Poblat Ibèric del Turó d'en Boscà, la 
destil·leria de l'Anís del Mono i el fons romà de la col·lecció del Museu de Badalona. 

Les darreres candidatures en afegir-se al llistat són els gegants Anastasi i Maria. Es tracta dels gegants 
més emblemàtics de la ciutat i uns dels més antics del territori català ja que van ser construïts l'any 1858 
gràcies a les aportacions econòmiques recaptades per la Confraria de Sant Anastasi. 

Aquestes figures hauran de competir amb el Pont del Petroli, una infraestructura única a Europa. Obert al 
públic el passat 14 de juny, es tracta d'un equipament d'ús científic però també social del que en poden 
gaudir tots els badalonins. Un passeig de 250 metres de longitud que s'endinsa al mar i que ofereix una 
nova visió de Badalona. 

A les eleccions també es podrà votar per la Masia de Can Miravitges, un indret que conserva les 
empremtes de com debia ser la vida dels masovers en una masia badalonina del segle XIX.  
 
Un altre dels candidats és el Parc de Ca l'Arnús, la zona verda més preuada del municipi. L'any 1859 
Evarist Arnús, un dels banquers borsaris més importants de la ciutat comtal, adquiria el mas Solei. Durant 
la guerra civil, va haver-hi un precedent de parc públic. La part corresponent a Can Solei va ser 
confiscada i oberta als badalonins com a parc municipal. Una de les parts més destacades del parc de Ca 
l'Arnús és la casa principal i també l'espai romàntic. Per últim, el darrer candidat a tresor badaloní és el 
Teatre Zorrilla, que enguany celebra el seu desè aniversari. Després de ser present a la ciutat durant més 
d'un segle i mantenir les portes tancades durant 30 anys, el teatre s'ha convertit en aquesta darrera etapa 
en un punt de referència de l'escena teatral. 

http://www.lamalla.org/infolocal/noticies/article?id=299540  
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Badalona té ja vuit candidats a convertir-se en tre sors del patrimoni  

El procés de proclamació de propostes candidates a convertir-se en un dels set tresors del patrimoni 
cultural badaloní va endavant. Des que van començar a divulgar-se les candidatures, l'organització de la 
Capital de la Cultura Catalana ha fet públiques un total de vuit propostes seleccionades que han fet 
arribar persones, entitats i institucions de la ciutat. 

La primera a donar-se a conèixer va ser la candidatura de Sant Jeroni de la Murtra, i a continuació s'hi 
han anat afegint tota una sèrie de propostes de diferents estils i períodes. Les propostes van des del 
llegat arqueològic ibèric i romà, representat pel poblat del Turó d'en Boscà i les troballes fetes en les 
excavacions realitzades als jaciments romans de la ciutat de Baetulo, a altres elements arquitectònics i 
paisatgístics més recents com ara la masia de Can Miravitges, la destil�leria d'Anís del Mono, el Pont del 
Petroli i el parc de Ca l'Arnús. També competiran per la proclamació l'Anastasi i la Maria, els gegants 
més emblemàtics de la ciutat, i una de les parelles més antigues de Catalunya. L'any passat es van 
encetar els actes de celebració del seu 150 aniversari, que es van allargar fins a les festes de maig 
d'aquest any. 

El termini per presentar propostes es tanca el 30 d'octubre. El 5 de novembre es farà la proclamació 
oficial de totes les candidatures que entraran en la competició i el dia 9 s'iniciarà el procés de votacions 
per escollir el set tresors del patrimoni cultural material de Badalona. El termini per poder votar es 
tancarà el 29 de novembre. Els organitzadors de la votació tenen previst fer la proclamació dels set 
tresors el 3 de desembre, poques setmanes abans que Badalona prengui el relleu a Figueres i comencin 
els actes de la Capital de la Cultura Catalana 2010. 

 
LES CANDIDATURES 
Sant Jeroni de la Murtra 
Monestir d'estil gòtic tardà, fundat el 1416 
Poblat Ibèric del Turó d'en Boscà 
Recinte fundat el segle IV aC 
Destil�leria Anís del Mono 
D'estil modernista, fundada per Josep Bosch el 1868 
Fons romà de la col�lecció del Museu de Badalona 
Conté peces com ara la Venus i la Tabula Hospitalis 
Els Gegants Anastasi i Maria 
L'any passat van celebrar el seu 150 aniversari 
Pont del Petroli 
Símbol del litoral badaloní que s'ha recuperat recentment 
Can Miravitges 
Masia documentada des del segle XI; l'edifici actual data de finals del XVII 
Parc de Ca l'Arnús 
Conjunt d'edificacions singulars i jardins 
 
 
 
 
http://www.elpati.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/92064-badalona-te-ja-vuit-candidats-a-
convertir-se-en-tresors-del-patrimoni.html  
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Set candidatures per ser tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona 

Ja tenim 7 candidatures per convertir-se en els 7 tresors del patrimoni cultural material 
de Badalona. Can Miravitges, el Pont del Petroli i l'Anastasi i la Maria han estat les 
últimes propostes que se sumen a les de Sant Jeroni de la Murtra, el Poblat Ibèric del 
Turó d'en Boscà, la Destil·leria Anís del Mono i el Fons romà del Museu de Badalona.  

Can Miravitges és una masia documentada des del segle 11 tot i que l'actual edifici va 
ser construït a finals del segle 17. El Pont del Petroli, per on els badalonins ja poden 
passejar-se, és un pantalà construït en els anys seixanta. Aquest nou símbol de la ciutat 
s'endinsa uns 250 metres en el mar. I per últim, Anastasi i Maria són dels gegants més 
antics de Catalunya, amb una edat de més de 150 anys.  

El 30 d'octubre acaba el termini de presentació de les candidatures, que qualsevol 
badaloní pot fer al correu electrònic info@ccc.cat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.badaweb.com/noticies/noticia.php?no_noticia=22471&idioma=0  
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Badalona té ja vuit candidats a convertir-se en tre sors 
del patrimoni  

El procés de proclamació de propostes candidates a convertir-se en un dels set tresors del 
patrimoni cultural badaloní va endavant. Des que van començar a divulgar-se les candidatures, 
l'organització de la Capital de la Cultura Catalana ha fet públiques un total de vuit propostes 
seleccionades que han fet arribar persones, entitats i institucions de la ciutat. 

La primera a donar-se a conèixer va ser la candidatura de Sant Jeroni de la Murtra, i a 
continuació s'hi han anat afegint tota una sèrie de propostes de diferents estils i períodes. Les 
propostes van des del llegat arqueològic ibèric i romà, representat pel poblat del Turó d'en 
Boscà i les troballes fetes en les excavacions realitzades als jaciments romans de la ciutat de 
Baetulo, a altres elements arquitectònics i paisatgístics més recents com ara la masia de Can 
Miravitges, la destil·leria d'Anís del Mono, el Pont del Petroli i el parc de Ca l'Arnús. També 
competiran per la proclamació l'Anastasi i la Maria, els gegants més emblemàtics de la ciutat, i 
una de les parelles més antigues de Catalunya. L'any passat es van encetar els actes de 
celebració del seu 150 aniversari, que es van allargar fins a les festes de maig d'aquest any. 

El termini per presentar propostes es tanca el 30 d'octubre. El 5 de novembre es farà la 
proclamació oficial de totes les candidatures que entraran en la competició i el dia 9 s'iniciarà el 
procés de votacions per escollir el set tresors del patrimoni cultural material de Badalona. El 
termini per poder votar es tancarà el 29 de novembre. Els organitzadors de la votació tenen 
previst fer la proclamació dels set tresors el 3 de desembre, poques setmanes abans que 
Badalona prengui el relleu a Figueres i comencin els actes de la Capital de la Cultura Catalana 
2010. 

LES CA;DIDATURES  
Sant Jeroni de la Murtra 
Monestir d'estil gòtic tardà, fundat el 1416 
Poblat Ibèric del Turó d'en Boscà 
Recinte fundat el segle IV aC 
Destil·leria Anís del Mono 
D'estil modernista, fundada per Josep Bosch el 1868 
Fons romà de la col·lecció del Museu de Badalona 
Conté peces com ara la Venus i la Tabula Hospitalis 
Els Gegants Anastasi i Maria 
L'any passat van celebrar el seu 150 aniversari 
Pont del Petroli 
Símbol del litoral badaloní que s'ha recuperat recentment 
Can Miravitges 
Masia documentada des del segle XI; l'edifici actual data de finals del XVII 
Parc de Ca l'Arnús 
Conjunt d'edificacions singulars i jardins 
 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/92064-badalona-te-ja-vuit-candidats-a-
convertir-se-en-tresors-del-patrimoni.html  
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El monestir de Sant Jeroni, primer candidat a treso r del 
patrimoni badaloní  

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Canyet, va obrir ahir la cursa de candidatures 
que aspiren a convertir-se en un dels set tresors del patrimoni cultural material badaloní. 
La iniciativa, que serveix de punt de partida a les activitats que es programaran a la 
ciutat amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana Badalona 2010, va encetar ahir el 
període de divulgació de les candidatures. L'organització de Capital de la Cultura 
Catalana anunciarà a partir d'ara en el seu lloc web (www.ccc.cat) les propostes fetes 
per diverses entitats, col·lectius i ciutadans de Badalona que queden acceptats i que es 
converteixen d'aquesta manera en candidatures. El termini per a la presentació de 
propostes s'acaba el 30 d'octubre i el 5 de novembre es farà la proclamació de totes les 
candidatures que opten a convertir-se en un dels set tresors del patrimoni cultural 
material de Badalona. 

L'associació de veïns de Canyet ha anunciat que ha presentat quatre propostes inscrites 
dins dels límits del barri que, segons el parer de la junta, poden optar a convertir-se en 
tresors. Es tracta del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el turó d'en Boscà, la masia 
de Can Miravitges i la torre Codina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/-/88535.html  
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Proposen buscar els 7 tresors del patrimoni cultural material 
de Badalona 

 

Badalona- Quin és el tresor patrimonial de Badalona? 
L’Organització de la Cultura Catalana esta preparant una campanya 
popular per triar els 7 tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona, com a preludi dels actes de la capital de la Cultura 
Catalana Badalona 2010. A partir de l’1 d’octubre s’obrirà el 

termini de presentació de les propostes, i un mes desprès es proclamaran totes les 
candidatures que opten a convertir-se en algun dels 7 tresors del patrimoni cultural 
badaloní. L’organització ha previst obrir les votacions populars, a través d’internet, a 
partir del 9 de novembre i fins el dia 22, del mateix mes. La votació es farà només per 
internet a través de la pàgina web www.ccc.cat. 

Només es podrà votar una vegada i la votació serà gratuïta. Entre els candidats, que 
poden convertir-se en tresors del patrimoni de Badalona, es troben Sant Jeroni de la 
Murtra, Ca l’Arnús, el Castell de Gotmar, el Turó d’en Boscà, les Termes Romanes, 
Dalt la Vila o Can Miravitges, entres d’altres. Fins el dia 30 d’octubre es podrà 
presentar més propostes de candidats. L’Organització Capital de la Cultura Catalana i el 
Bureau Internacional de Capitals Culturals han desenvolupat campanyes d’elecció dels 
7 tresors del patrimoni cultural material a Barcelona, Catalunya, Sarajevo, entre d’altres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.eltotdigital.com/proposen-buscar-els-7-tresors-del-patrimoni-cultural-material-de-badalona/  
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Sant Jeroni de la Murtra és el primer candidat a tresor del 
patrimoni de Badalona  
 
La iniciativa de recerca dels set tresors patrimonials culturals de la ciutat està 
oberta a tot badaloní  
 

 

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra ha estat la primera candidatura a convertir-se en 
tresor patrimonial de Badalona. Una iniciativa llançada des de l'Organització de la 
Capital de la Cultura Catalana en col·laboració amb l'Ajuntament, i en la qual qualsevol 
persona o entitat de badalona pot enviar les seves propostes a través del correu 
electrònic info@ccc.cat. El termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 
d'octubre i a partir de novembre es donaran a conèixer els noms de les candidatures que 
opten a ser un dels set tresors patrimonials mitjançant la votació del públic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=147  
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Los ciudadanos de Badalona deberan escoger los siet e tesoros de 
la ciudad  

 

El año que viene Badalona será la Capital de la Cultura Catalana y la ciudad ya 
empieza a prepararse para el evento. 

Uno de los primeros actos es proponiendo a los ciudadanos que elijan los siete 
tesoros del patrimonio cultural de la ciudad. Evidentemente estos tesoros deben ser 
materiales. Las votaciones empezaran el día 9 de noviembre, pero desde hoy queda 
abierto el plazo para que los ciudadanos propongan espacios de la ciudad que 
crean que puedan ser merecedores de este distintivo .  

Esta actividad, según los organizadores, encadena a otra para el año que viene, ya que se 
podría programar una visita guiada a los siete tesoros elegidos.  

Para poder proponer algún enclave de Badalona, deben rellenar un formulario de que se 
encuentra en el web de la organización de la Capital de la Cultura Catalana. 

Me parece una iniciativa genial, ya que no existe mejor forma de crear cultura que 
implicando a la propia gente de la zona en las actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.absolutbadalona.com/los-ciudadanos-de-badalona-deberan-escoger-los-siete-tesoros-de-la-
ciudad/  
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Badalona comença a escollir els 7 tresors del seu p atrimoni 
material  

Xavier Tudela, Jordi Serra i Mateu Chalmeta, durant la presentació de 
la campanya. 

Badalona inicia avui la campanya per escollir els 7 tresors del patrimoni cultural 
material de la ciutat. Aquesta activitat és un preludi a la capitalitat de la cultura catalana 
que ostentarà la vila durant el 2010. Des d’avui la ciutadania ja pot presentar propostes, 
i a partir del 5 d’octubre s’aniran fent públiques les que es converteixin en candidatura. 
Del 9 al 29 de novembre s’obrirà el període de votació, el resultat del qual es donarà a 
conèixer el 3 de desembre.  
 
Els objectius de la campanya són els de promoure i divulgar el patrimoni cultural 
material de Badalona d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la visita als 
llocs seleccionats i elegits, a més d’establir noves rutes turístiques que permetin als 
visitants conèixer de manera sintètica la riquesa patrimonial de Badalona, alhora que es 
promou la participació ciutadana. 
 
L’alcalde de Badalona, Jordi Serra; el regidor de Cultura, Mateu Chalmeta; i el 
president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, van presentar 
ahir la campanya. 
 
Per a presentar propostes cal entrar a la pàgina web www.ccc.cat.  

 
 
http://www.cultura21.cat/textecomplet.asp?id_texte=4774  
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Es busquen els set tresors del patrimoni cultural de Badalona  
És una campanya que té com objectiu donar a conèixer la ciutat i que serveix 
d'avantsala a les activitats de Badalona com Capital de Cultura Catalana 2010  

 

 
Si ets badaloní i coneixes algun lloc emblemàtic cultural de la ciutat que consideris un 
tresor, doncs tens fins al 30 d'octubre per a presentar la teva proposta a l'Organització de 
Cultura Catalana, a través del correu electrònic: info@ccc.cat. Es tracta d'una campanya 
que busca els set tresors materials patrimonials de la ciutat i que segons el regidor de 
cultura, Mateu Chalmeta té com objectiu "divulgar d'una manera didàctica el patrimoni 
cultural de Badalona, donar-lo a conèixer també a l'exterior de la ciutat i motivar amb això 
la visita dels llocs escollits". 

L'alcalde de Badalona, Jordi Serra, el regidor de cultura, Mateu Chalmeta i el president de 
l'Organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, han estat els encarregats de 
presentar la campanya i el calendari previst. 

Targeta de Presentació de la ciutat  

Per a començar, a partir de demà, 1 d'octubre, totes les persones o entitats de Badalona 
podran presentar les seves propostes a través del correu electrònic info@ccc.cat i 
defensar-les tan bé com sigui possible, aportant dades, fotografies i tot el que cadascun 
cregui convenient. Tot aquell interessat té fins al 30 d'octubre per a participar. "Esperem 
rebre moltes candidatures, això vol dir que haurem assolit el nostre objectiu de divulgar els 
béns patrimonials de la ciutat" comenta Tudela, qui ha recalcat la gran participació en les 
campanyes realitzades en altres ciutats com Barcelona, Madrid o Brasil. "Són llocs molt 
diferents entre si, però tenen en comú el fort impacte de la campanya i l'enorme 



participació ciutadana". 

Després d'aquest termini de presentació de candidatures, a partir del mes de novembre, tot 
el món podrà votar a través de la pàgina web www.ccc.cat i escollir quines considera els 
set tresors del patrimoni cultural de Badalona. Els resultats es donaran a conèixer a 
principis de desembre, i els set tresors de Badalona passaran a formar part de la llista de 
patrimonis culturals que existeix en tot el món, entre els quals destaquen Madrid, 
Barcelona o Brasil, entre d'altres. Segons Chalmeta "aquesta campanya és l'avantsala a 
Badalona Capital de Cultura 2009, ja que farem activitats que tinguin a veure amb els set 
tresors que surtin de la votació, com poden ser visites guiades". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=131  
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Badalona escollirà per votació popular els set tres ors 
del seu patrimoni  

La campanya dóna el tret de sortida a les activitat s amb motiu de la 
Capital de la Cultura Catalana 
 

 
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra és part del patrimoni badaloní més desconegut. 

Badalona comença a escalfar motors per convertir-se l'any vinent en la Capital de la 
Cultura Catalana i ho fa proposant a tots els ciutadans que participin per definir i 
escollir quins han de ser els set tresors del patrimoni cultural material de la ciutat. 
D'aquesta manera es vol promoure i divulgar el patrimoni material de la ciutat d'una 
manera pedagògica i lúdica i motivar la visita als indrets escollits. En aquest sentit, els 
impulsors de la campanya han avançat que la programació cultural de l'any vinent 
podria incloure un itinerari guiat pels set espais que surtin escollits en la votació, que es 
començarà a fer el 9 de novembre. 

Avui s'enceta el termini perquè qualsevol ciutadà o entitat de Badalona pugui proposar 
espais o indrets candidats a ser escollits tresors del patrimoni cultural material de la 
ciutat. Per fer-ho, s'ha d'omplir un formulari que figura al lloc web de l'organització de 
la Capital de la Cultura Catalana (www.ccc.cat) i enviar-lo a l'adreça electrònica 
info@ccc.cat . A partir de dilluns vinent es començaran a divulgar les propostes que es 
vagin fent i es mantindrà el termini de presentació de candidatures fins al 30 d'octubre. 
El 5 de novembre es proclamaran totes les candidatures aspirants i el 9 de novembre 
s'iniciarà el procés de votacions, que s'allargarà fins al 29 de novembre a la mitjanit. 

El regidor de Cultura i Patrimoni, Mateu Chalmeta, explica que aquesta iniciativa vol 
«donar a conèixer i valoritzar el patrimoni de Badalona tan dintre com fora de la ciutat 
perquè de vagades ni els mateixos badalonins som conscients del que tenim». Chalmeta 



va avançar que els set tresors que surtin escollits tindran un reconeixement específic 
durant tot l'any vinent i que es plantejaran activitats destinades a donar-los a conèixer 
com ara visites guiades. 

Durant l'acte de presentació de la iniciativa, el president de l'organització Capital de la 
Cultura Catalana, Xavier Tudela, va mostrar-se convençut que la resposta serà bona. 
«Aquesta activitat tindrà un fort impacte ciutadà i ho sabem per experiència», va 
declarar Tudela basant-se en la resposta obtinguda en l'elecció dels set tresors a 
Barcelona, en què van votar 25.000 persones. Tudela va aventurar que podrien arribar a 
presentar-se entre 25 i 30 candidatures i que l'objectiu és que, abans d'emetre el vot, els 
electors coneguin les diferents propostes. «Segur que més d'un se sorprendrà quan 
conegui el patrimoni de Badalona», va assegurar el president de l'organització Capital 
de la Cultura Catalana. La votació és oberta a tothom, tant si és de Badalona com si no, i 
es farà a través del web www.ccc.cat. Cada participant podrà votar una sola vegada. 

Pel que fa als preparatius per mirar de confeccionar el programa d'activitats de la 
Capital de la Cultura Catalana 2010, el regidor de Cultura explica que els quatre grups 
de treball que hi han participat ja han fet les seves propostes i, a partir del que s'ha 
decidit, el comitè organitzador elaborarà el programa d'activitats i el pressupost que les 
farà possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/86707-badalona-escollira-per-votacio-
popular-els-set-tresors-del-seu-patrimoni.html  
 
 
 
 
 



 
30-09-09 
 
 
 

 

Badalona escollirà 7 tresors del patrimoni 

L'Organització de la Cultura Catalana ha presentat la campanya 
popular per triar els 7 tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona, com a preludi dels actes de celebració de la Capital de la 
Cultura Catalana Badalona 2010. A partir d'aquest dijous s'obrirà el 
termini de presentació de les propostes, i un mes després es 
proclamaran totes les candidatures per convertir-se en algun dels 7 
tresors del patrimoni badaloní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvbadalona.cat/noticia_video.php?no_noticia=1367  
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Badalona escollirà per votació popular els set tres ors del seu 
patrimoni  

La campanya dóna el tret de sortida a les activitat s amb motiu de la Capital de la 
Cultura Catalana 
 

 
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra és part del patrimoni badaloní més desconegut. 

Badalona comença a escalfar motors per convertir-se l'any vinent en la Capital de la Cultura Catalana i ho 
fa proposant a tots els ciutadans que participin per definir i escollir quins han de ser els set tresors del 
patrimoni cultural material de la ciutat. D'aquesta manera es vol promoure i divulgar el patrimoni material 
de la ciutat d'una manera pedagògica i lúdica i motivar la visita als indrets escollits. En aquest sentit, els 
impulsors de la campanya han avançat que la programació cultural de l'any vinent podria incloure un 
itinerari guiat pels set espais que surtin escollits en la votació, que es començarà a fer el 9 de novembre. 

Avui s'enceta el termini perquè qualsevol ciutadà o entitat de Badalona pugui proposar espais o indrets 
candidats a ser escollits tresors del patrimoni cultural material de la ciutat. Per fer-ho, s'ha d'omplir un 
formulari que figura al lloc web de l'organització de la Capital de la Cultura Catalana (www.ccc.cat) i 
enviar-lo a l'adreça electrònica info@ccc.cat . A partir de dilluns vinent es començaran a divulgar les 
propostes que es vagin fent i es mantindrà el termini de presentació de candidatures fins al 30 d'octubre. 
El 5 de novembre es proclamaran totes les candidatures aspirants i el 9 de novembre s'iniciarà el procés 
de votacions, que s'allargarà fins al 29 de novembre a la mitjanit. 

El regidor de Cultura i Patrimoni, Mateu Chalmeta, explica que aquesta iniciativa vol «donar a conèixer i 
valoritzar el patrimoni de Badalona tan dintre com fora de la ciutat perquè de vagades ni els mateixos 
badalonins som conscients del que tenim». Chalmeta va avançar que els set tresors que surtin escollits 
tindran un reconeixement específic durant tot l'any vinent i que es plantejaran activitats destinades a 
donar-los a conèixer com ara visites guiades. 

Durant l'acte de presentació de la iniciativa, el president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, 
Xavier Tudela, va mostrar-se convençut que la resposta serà bona. «Aquesta activitat tindrà un fort 
impacte ciutadà i ho sabem per experiència», va declarar Tudela basant-se en la resposta obtinguda en 
l'elecció dels set tresors a Barcelona, en què van votar 25.000 persones. Tudela va aventurar que podrien 



arribar a presentar-se entre 25 i 30 candidatures i que l'objectiu és que, abans d'emetre el vot, els electors 
coneguin les diferents propostes. «Segur que més d'un se sorprendrà quan conegui el patrimoni de 
Badalona», va assegurar el president de l'organització Capital de la Cultura Catalana. La votació és oberta 
a tothom, tant si és de Badalona com si no, i es farà a través del web www.ccc.cat. Cada participant podrà 
votar una sola vegada. 

Pel que fa als preparatius per mirar de confeccionar el programa d'activitats de la Capital de la Cultura 
Catalana 2010, el regidor de Cultura explica que els quatre grups de treball que hi han participat ja han fet 
les seves propostes i, a partir del que s'ha decidit, el comitè organitzador elaborarà el programa d'activitats 
i el pressupost que les farà possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/19-cultura/86707-badalona-escollira-per-votacio-popular-els-set-
tresors-del-seu-patrimoni.html?tmpl=component&print=1&page=  
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Campanya d’elecció dels 7 tresors del patrimoni cultural material de Badalona  

 

L’alcalde de Badalona, Jordi Serra; el regidor de l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural, 
Mateu Chalmeta, i el president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier 
Tudela, han presentat avui dimecres la campanya d’elecció dels set tresors del patrimoni 
cultural material de Badalona que es desenvolupa com a pòrtic de la Capital de la 
Cultura Catalana Badalona 2010. 

Els objectius d’aquesta campanya són promoure i divulgar el patrimoni cultural material 
de Badalona d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la visita als llocs 
seleccionats i elegits. També té com a finalitat establir noves rutes turístiques que 
permetin als visitants conèixer de manera sintètica la riquesa patrimonial de Badalona, 
alhora que es promou la participació ciutadana. 

L’Organització Capital de la Cultura Catalana (www.ccc.cat) i el Bureau Internacional 
de Capitals Culturals (www.ibocc.org) ja han desenvolupat campanyes d’elecció dels 7 
tresors del patrimoni cultural material en les següents ciutats o àrees geogràfiques del 
món. 

- Catalunya 2007 
- Barcelona 2008 
- Brasília (Brasil) 2008 
- Madrid 2008 
- Nizhny Novgorod (Rússia) 2008 
- Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) 2008 
- Asunción (Paraguai) 2009 

 
La campanya es desenvoluparà segons el següent calendari: 



Avui dimecres, 30/09/2009: roda de premsa de presentació de la campanya a 
l’Ajuntament de Badalona. 
01/10/2009: obertura del termini de presentació de propostes i avaluació de les 
propostes. 
05/10/2009: inici de la divulgació de les candidatures (propostes acceptades). 
30/10/2009: fi del termini de presentació de propostes. 
05/11/2009: proclamació de totes les candidatures que opten a convertir-se en algun dels 
7 tresors del patrimoni cultural material de Badalona.  
09/11/2009: Inici de la votació per elegir els 7 tresors del patrimoni cultural material de 
Badalona. 
29/11/2009 (fins les 24 h.): Fi de la votació. 
3/12/2009: proclamació dels 7 tresors del patrimoni cultural material de Badalona.  

 
Qualsevol persona, entitat o institució de Badalona que vulgui presentar propostes per a 
esdevenir candidata a tresor del patrimoni cultural material de Badalona podrà fer-ho 
enviant un correu electrònic a info@ccc.cat indicant: 

- Nom i cognoms 
- Adreça i codi postal 
- Telèfon 
- Correu electrònic 
- Nom de la proposta que presenta 
- Breu definició de la proposta 
- Opcionalment, podrà enviar adjunt una fotografia de la proposta en format jpg 

 
La votació es farà exclusivament des del Formulari de Votació que hi haurà a la pàgina 
web www.ccc.cat. Només es podrà votar una vegada, serà completament gratuïta i hi 
podrà participar qualsevol ciutadà, sigui o no de Badalona.  

  

Aquest són els 7 tresors del patrimoni cultural material del món 

Catalunya 
1) Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona 
2) Conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida 
3) Conjunt arqueològic de Tàrraco 
4) Centre històric de Vic 
5) Catedral de Girona 
6) Monestir de Sant Miquel de Cuixà 
7) Celler Cooperatiu de Gandesa 

Barcelona 
1) Sagrada Família  
2) Església de Santa Maria del Mar 
3) Palau de la Música Catalana 
4) Casa Milà o la Pedrera 
5) Gran Teatre del Liceu 



6) Casa Batlló 
7) Torre Agbar 

Brasília DF (Brasil) 
1) Catedral de Brasília 
2) Congrés Nacional 
3) Palau d’Alvorada 
4) Palau de Planalto 
5) Temple de Boa Vontade 
6) Santuari Dom Bosco 
7) Pont JK (Juscelino Kubischek) 

Comunitat de Madrid 
1) Monestir de San Lorenzo de l’Escorial 
2) Palau Reial de Madrid 
3) Universitat i recinte històric d’Alcalá d’Henares 
4) Plaça Major de Chinchón 
5) Museu del Prado 
6) Paisatge Cultural d’Aranjuez 
7) Plaça Major de Madrid 

Regió Nizhny Novgorod (Rússia) 
1) Paisatge cultural de la baixada cap el Volga 
2) Conjunt del monestir Blagovèxtxenski (Anunciació) 
3) Església de la Nativitat i advocació de la Mare de Déu (Rojdèstvenskaia Soboro-
Bogoròditskaia, anomenada de Stròganov) 
4) La ciutadella de Nizhny Novgorod ("Kremlin". Les muralles i els baluards) 
5) Edificis “Garantia” i “Titànic” 
6) Palau de fires 
7) Catedral de Sant Alexandre del Neva 

Cantó de Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) 
1) Barri vell de Sarajevo (Bascarsija) 
2) Complex de la mesquita Begove 
3) La casa de Hadzi Sinan 
4) Complex de la mesquita Careve 
5) Biblioteca Nacional 
6) Mesquita Ali-Pasina 
7) Església Ortodoxa antiga 

Asunción (Paraguai) 
1) Palau dels López 
2) Panteó dels Herois 
3) Cabildo 
4) Catedral 
5) Hotel Guaraní 
6) Teatre Municipal Ignacio A. Pane 
7) Església de la Santíssima Trinitat 

http://www.badalona.cat/aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-
informa/noticies/noticia.html?html=17882.html  


