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Cremador Bunsen
Aquesta peça és poc coneguda per
al públic general, en canvi però molt
familiar en l’àmbit professional

del

laboratori en general i del sanitari i
farmacèutic en particular. Es tracta
d’un instrument, inventat l’any 1857
per l’alemany Robert Bunsen, que es
fa servir per escalfar, esterilitzar o per
a la combustió de mostres o reactius
químics.

Registre: H-3331
Datació: primera meitat segle XX
Dimensions:
13 x 6,20 x 0,50 cm.
Goma: 92,10 x 1 cm. de diàmetre.
Font d’ingrés: Ca n’Arús
Data ingrés: 1997

Aquest objecte era habitual trobar-ho als dispensaris municipals que es van habilitar a l’Hospitalet
durant el primer quart del s.XX . La ciutat comptava aleshores amb tres dispensaris, a Collblanc,
Sta. Eulàlia i al Centre. Els dos cremadors Bunsen que conserva el Museu (H-3330 i H3331)
procedeixen del Dispensari Municipal que hi havia instal·lat a Ca n’Arús.
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"Per la sanitat, L'Hospitalet en lluita : exposició d'un passeig per la història i l'evolució de la sanitat a la
ciutat" / Eliseu Esterlich Galera ; Anna López Gómez ; Agustín Castellano Bueno (ed.) ; Arxiu Municipal
de l'Hospitalet (2006).- Guia de recerca i lectura, 3. http://ow.ly/xftz30qt7Co

"Per la sanitat, L'Hospitalet en lluita" (exposició) [En línia] / Eliseu Esterlich; (et al.) ; Arxiu Municipal
de l'Hospitalet (2006) http://ow.ly/GdtK30qt7CN
A la web es poden trobar diversos tutorials sobre el cremador Bunsen com aquest:
https://youtu.be/2wNX23RdyDg

Museu de l'Hospitalet
Casa Espanya. c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
L'Harmonia. Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
cultura.museu@l-h.cat
t. 93 403 61 10
http://www.museul-h.cat

MUSEUS EN LÍNIA
http://ow.ly/R3I930hQRhu
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