
18 de desembre 
JORNADA DE

PORTES OBERTES
A LA CASA DE LA VILA 
De 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h 
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I EL MATEIX DIA TAMBÉ 
POTS VISITAR EL 
MUSEU DE BADALONA A 
UN PREU ESPECIAL (1€).

www.badalona.cat/nadal



L’Ajuntament de Badalona ha organitzat el diumenge 18 de desem-
bre una Jornada de portes obertes a l’edifici de la Casa de la Vila. 
L’objectiu és que els ciutadans puguin conèixer els espais oficials 
més emblemàtics d’aquest edifici. Els horaris per visitar la seu de 
l’Ajuntament de Badalona van de 10 a 13.30 hores i de 17 a 21 hores.

Visites teatralitzades

Una vegada més, els visitants poden optar per fer un recorregut 
especial per la Casa de la Vila amb dos guies d’excepció: una al-
caldessa molt especial i el seu particular secretari. Tots dos con-
vocaran una singular reunió de junta al Saló de Plens, on tots els 
visitants hi podran participar. En l’ordre del dia s’explicaran alguns 
fets històrics interessants i anècdotes divertides.

Els horaris de la visita teatralitzada són els següents:

   Matí
 • De 12.30 a 12.45 hores
 • De 13 a 13.15 hores

   Tarda
 • De 19 a 19.15 hores
 • De 19.30 a 19.45 hores
 • De 20 a 20.15 hores
 • De 20.30 a 20.45 hores

Música en directe

A més de les visites teatralitzades també hi haurà música en direc-
te a càrrec d’alumnes del Conservatori Professional de Música de 
Badalona. Una actuació tindrà lloc d’11 a 12 hores, i la segona es 
farà de 17 a 18 hores.

Visitar el Museu de Badalona a un preu especial

També aquest diumenge 18 de desembre es pot visitar el Museu 
de Badalona amb el mateix horari que la Casa de la Vila per només 
1 euro.


