
ELS CAMPANERS DE BADALONA
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA

Organitza: Producció:

QUE

SONIN

LES CAMPANES!

Del 9 al 30 de novembre la mostra estarà
exposada a la sala de la planta baixa de
l’Ajuntament, a la plaça de la Vila.

Horari:

d’11 a 20h (excepte dijous, de 17 a 20h)

Del 6 al 30 de novembre de 2021

EXPOSICIÓ ACTIVITATS I
VISITES GUIADES

Inauguració de l'exposició
Dissabte, 6 de novembre a les 18h
Lloc: MUSEU DE BADALONA

Després de quatre anys de la creació del grup de
Campaners de Badalona, enguany hem decidit
muntar l'exposició Que sonin les campanes! per
tal de fer conèixer i recuperar el toc manual de
les campanes, que és una tradició ben antiga i
arrelada al nostre territori.

Amb aquesta exposició, doncs, pretenem que tots
els badalonins i badalonines que no coneixen el
campanar i la seva història puguin aproximar-s’hi
d'una manera amena i enriquidora.

Així doncs, esperem que gaudiu de la feina que
hem realitzat conjuntament amb el Museu de
Badalona. Els membres de campaners estem molt
orgullosos i agraïts que visiteu aquesta exposició
que us donarà a conèixer els secrets del
campanar de Santa Maria de Badalona.

I ara… Que sonin les campanes!

Les campanes durant les festes
populars a Catalunya
Dissabte, 20 de novembre a les 11h
Lloc: MUSEU DE BADALONA

Per tradició, les campanes són les principals
anunciadores de la Festa. De la mà d’en Nil Rider,
aprofundirem en aquest particular ús de les
campanes a casa nostra.

Us litúrgic de les campanes
Dimarts, 30 de novembre a les 18:30h
Lloc: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

Com a objectes litúrgics que són, les campanes
estan lligades als sagrats oficis, sigui per anunciar
l’inici de l’Eucaristia, durant la Consagració o per a
resar l’Àngelus. Cada temple ha desenvolupat un
codi particular per fer aquests anuncis, en funció de
la quantitat i característiques de les campanes de
què disposen. La conferència serà a càrrec de Mn.
JaumeAymar, rector de la parròquia de Santa Maria,
el G. Ramon Oranies, monjo del monestir de
Montserrat i Blai Ciurana, secretari de la Confraria
de Campaners i Carillonistes de Catalunya.

Per les mesures sanitaries Covid-19, l’aforament és limitat. Per això les persones
que vulguin participar en aquestes activitats han d’enviar un correu electrònic a
campanersdebadalona@gmail.com amb les persones que voldran venir i un
telèfon de contacte.

INSCRIPCIONS I RESERVES:
campanersdebadalona@gmail.com

Visita teatralitzada, Acollits a Sagrat
Diumenge 7 de novembre a les 18h
Lloc: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

Acollits a Sagrat és una visita teatralitzada per la Sagrera i
Santa Maria de Badalona. Un personatge, arribat de l'edat
mitjana fa un recorregut pel centre històric de la ciutat de
Badalona, explicant els orígens de l’actual església de Santa
Maria i el seu entorn.
(Preu de l’activitat: 7€/Persona)

Visita guiada al campanar
Diumenge 14 de novembre a les 10h
Lloc: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

Per primera vegada, el campanar de Santa Maria obrirà les
portes al públic! Des del campanar es podran gaudir de
vistes privilegiades de la nostra ciutat. A més, es podran
conèixer de primera mà els bronzes que trobem a la sala
de campanes.A càrrec de Campaners de Badalona.
(Activitat no recomanada per persones amb mobilitat
reduïda)

CONFERÈNCIES

Visita guiada a l’església de Santa Maria
Dissabte, 20 de novembre a les 18h
Lloc: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

Visita guiada pel temple de Santa Maria de Badalona, del
segle XVIII, consagrat el 30 de novembre del 1112 i d’estil
neoclàssic i amb un petit toc de barroc tardà. Reconstruït
després de la Guerra Civil, amb l’impuls de Mn.Antoni
Briàs, de la mà dels arquitectes Joan Amigó i Joan Padrós. A
càrrec de Mn. JaumeAymar, rector de la parròquia, i Joan
Rosàs, historiador.

Ofici Solemne (Aniversari de
Consagració del temple de Santa Maria)
Dimarts, 30 de novembre a les 20h
Lloc: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

El temple de Santa Maria fou consagrat el 30 de novembre
del 1112, diada de Sant Andreu. Aquest any, doncs,
compleix 909 anys.. Per això se celebrarà un Ofici Solemne,
presidit per Mn. JaumeAymar, rector de la parròquia, i
concelebrat pel G. Ramon Oranies, monjo de Montserrat, i
altres preveres.

Amb el suport de:

La funció de les campanes al llarg
de la història
Dissabte, 6 de novembre a les 18 h
Lloc: MUSEU DE BADALONA

És evident que l’ús de les campanes en el dia a dia
de la humanitat ve de força antic, com a anunci
sonor del pas del temps, per comunicar a una
comunitat l’inici d’un ritual, etc. Però, com han
anat canviant aquests usos al llarg del temps?
Quan es van començar a utilitzar les campanes a
Catalunya? Si voleu conèixer l’evolució històrica
de les campanes i els tocs, no dubteu en inscriure-
us!


