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Activitats gratuïtes 

per a totes les edats 

en els principals jaciments 

ibèrics de Catalunya!

Descobreix-les a 

www.rutadelsibers.cat

TERRITORI

CONNECTAT

21è CAP DE 

SETMANA IBÈRIC

2 I 3 D’OCTUBRE DE 2021
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El Castellot

MAC Ullastret

MAC Girona

MAC Empúries

L’Esquerda

El Casol de Puigcastellet
Almenara

El Molí d’Espígol

Els Estinclells

La Fortalesa dels Vilars

Sant Miquel

El Cogulló

MAC Olèrdola

Rabassats

Puig del Castell

Ca n’Oliver

Puig Castellar

Museu d’Arqueologia 
de Catalunya (MAC)

Font de 
la Canya

Darró

La Ciutadella

El Castellet 
de Banyoles

Puig de Castellet 
i Turó Rodó

Sant Sebastià 
de la Guarda

MAC Castell

Coll del Moro

IBERS, TERRITORI CONNECTAT
Aquesta festa està organitzada per la Ruta dels Ibers, projecte  
del Museu d’Arqueologia de Catalunya que vol descobrir-vos com era  
la vida fa més de 2.200 anys a les nostres terres.

És una manera divertida d’apropar-vos als ibers: reconstruccions 
històriques, tallers d’experimentació, visites guiades i teatralitzades,  
tasts de menjar i beguda ibèrica... En aquesta nova edició trobareu  
moltes activitats per conèixer com es relacionaven intensament entre  
els diferents pobles ibers i amb comerciants d’arreu de la Mediterrània.

El Cap de Setmana Ibèric és una oportunitat única per redescobrir  
el nostre passat, passejar per enclavaments espectaculars i  
meravellar-vos davant de troballes úniques, tot plegat  de la mà  
d’alguns dels millors arqueòlegs del país!

Els jaciments de la Ruta dels Ibers estaran de festa arreu  
del territori. Podeu consultar el programa d’activitats al web  
www.rutadelsibers.cat
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Dissabte 2

11.30 h ––––
Ruta guiada per l’antic camí 
d’Empúries. Visita comentada, 
de la mà d’un dels arqueòlegs 
de l’equip del MAC Ullastret, per 
un dels trams de l’antic camí 
d’Empúries que uneix la ciutat 
ibèrica d’Ullastret i la necròpolis 
del Puig de Serra (Serra de 
Daró). Podreu veure les restes 
arqueològiques conservades 
d’aquest camí i descobrir la 
importància de les vies de 
comunicació terrestres i els seus 
usos en època antiga. 

Amb la col•laboració dels 
ajuntaments de Serra de Daró i 
Ullastret.

Lloc de trobada: Aparcament 
rotonda d’entrada al poble. 

Es recomana portar calçat 
adequat al tipus de visita.

Diumenge 3

De 10 a 18 h ––––
Jornada de Portes Obertes.

12 h ––––
Taller d’escriptura ibera. 
Potser els ibers no tenien xarxes 
socials, però estaven molt al dia 
de les notícies que passaven 
al seu voltant! Les societats 
ibèriques estaven en contacte 
entre elles; el comerç, tant 
terrestre com marítim, apropava 
cultures i pobles permetent 
intercanviar idees i productes. En 
aquests intercanvis comercials, 
l’escriptura va tenir un paper molt 
important, per això us proposem 
aquest taller per conèixer 
l’enigmàtica escriptura ibèrica.

Lloc de trobada: Ciutat ibèrica 
d’Ullastret. 

Ullastret
Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya

ULLASTRET (Baix Empordà) 
T 972 179 058 

Imprescindible reserva prèvia al tel. 972 179 058 
o macullastret.cultura@gencat.cat  

16.30 h ––––
El transport de mercaderies 
per via terrestre. En aquesta 
xerrada, a càrrec de Gabriel de 
Prado (responsable del MAC 
Ullastret), coneixerem com els 
ibers utilitzaven els animals de 
càrrega i diversos tipus de carros 
amb tracció animal pel transport 
de mercaderies a través de la 
xarxa de camins que comunicaven 
els diferents assentaments i 
explotacions repartits pel territori. 
Aquest tipus de transport es 
limitava a distàncies relativament 
curtes, atès que per a mitja i 
llarga distància s’utilitzava el 
desplaçament per via marítima  
i/o fluvial.  

Lloc de trobada: Ciutat ibèrica 
d’Ullastret.  
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Diumenge 3

De 10 a 18h –––– 
Jornada de Portes Obertes.

11.30 h ––––
Visita guiada «Empúries: 
Confluències  i convivències». 
Emporion i més tard Emporiae 
van ser centres pluriculturals on 
es barrejaven cultures, costums, 
llengües i procedències molt 
diverses. Us proposem una visita 
guiada al conjunt arqueològic 
d’Empúries plantejada al voltant 
de les relacions i la comunicació 
entre les diverses cultures 
clàssiques que hi varen conviure, 
els grecs, els romans i els ibers, 
i l’intercanvi de coneixements 
tecnològics, artístics i culturals 
que es va establir entre elles.

Diumenge 3

De 10 a 14 h ––––
Jornada de Portes Obertes.

11 a 12.30 h ––––
Vine a comerciar amb els ibers! 
Saps quins objectes produïen 
els ibers i amb quins d’ells 
comerciaven? Vols descobrir amb 
quines altres cultures van tenir 
contacte en el nostre territori i 
quines influències varen rebre 
d’elles? Et proposem una activitat 
dinàmica i pràctica per descobrir 
amb qui i amb què comerciaven i 
intercanviaven els ibers. A través 
de les peces arqueològiques 
exposades al Museu, descobriràs 
un bocí del món ibèric i la seva 
relació amb altres pobles 
coetanis.

Empúries
Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya

Girona
Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya

L’Escala (Alt Empordà)
T. 972 775 976  

Girona (Gironès)
T. 972 202 632 

Imprescindible reserva prèvia  
al tel. 972 775 976   
o reservesempuries@gencat.cat.  
Més informació a  
www.macempuries.cat

Imprescindible reserva prèvia 
al tel. 972 202 632 o 
macgironagalligants.cultura@
gencat.cat
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Dissabte 2 i diumenge 3

De 10 a 13 h i de 17.30 a 19.30 h –––  
Jornada de portes obertes al 
Centre d’Interpretació dels 
Ibers ubicat a la Masia de Can 
Saragossa.

D’11 a 18 h –––– 
Jornada de portes obertes al 
jaciment iber de Puig de Castellet.

De 10 a 17 h –––– 
Jornada de portes obertes al 
Poblat ibèric del Turó Rodó.

D’11 a 12.30 h –––– 
Taller familiar «Fem d’arqueòlegs» 
al Poblat ibèric del Turó Rodó. 
Descobrireu la feina dels 
arqueòlegs i excavareu per veure 
què troben!

De 17 a 18 h –––– 
Gimcana fotogràfica familiar 
al poblat ibèric del Turó Rodó. 
Edereta, una antiga habitant ibera, 
us ensenyarà el poblat i us donarà 
unes pistes per fer-vos fotos, si 
supereu la gimcana rebreu un 
obsequi.

Diumenge 3

11.30 h ––––  
El poblat iber de Castell (Palamós) 
i les seves vies de comunicació. 
Visita guiada per conèixer aquest 
important enclavament iber, 
ubicat a primera línia de costa, 
molt ben situat estratègicament i 
amb una excel•lent comunicació 
per via marítima i terrestre. La 
visita anirà a càrrec de Rut Geli, 
arqueòloga responsable del 
Centre d’Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya (CASC), que ens 
explicarà la possible ubicació de 
l’embarcador del poblat de Castell 
i les rutes marítimes i comercials 
costaneres de la zona, i de Gabriel 
de Prado, arqueòleg responsable del 
MAC-Ullastret, que ens introduirà 
al jaciment i ens parlarà sobre les 
possibles vies de comunicació 
terrestres que connectaven el 
poblat de Castell amb els altres 
assentaments indigets.

Amb la col•laboració del Museu de la 
Pesca – Ajuntament de Palamós.  

Lloc de trobada: Aparcament de la 
platja de Castell. 

Puig de 
Castellet i 
Turó Rodó

Castell
Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya 

Palamós (Baix Empordà) 
T. 972 179 058 / 972 600 424

Lloret de Mar (La Selva) 
T. 972 364 735

Imprescindible reserva prèvia al 
tel. 972 600 424 i  
tickets.museudelapesca.org/

Imprescindible reserva prèvia a 
patrimoni.lloret.cat o al Museu 
del Mar tel. 972 364 454.



6

Dissabte 2

17.30 h ––––
Ibers i grecs, les relacions 
comercials de dues cultures 
diferents.
Visita guiada i taller de ceràmica 
i arqueologia. Vine a conèixer la 
situació estratègica del poblat 
ibèric de Sant Sebastià de la 
Guarda i coneix les relacions 
amb els assentaments grecs 
d’Empúries i l’intercanvi cultural i 
comercial extraordinari que es va 
produir. Descobrireu la feina dels 
arqueòlegs, com es feia una peça 
de ceràmica i fins i tot podreu 
escriure el vostre nom en iber! 
Activitat dirigida a infants a partir 
de 6 anys.

Divendres 1

De 18 a 20 h ––––
Teatres de la llum. L’espectacle 
«La unió amb els avantpassats» 
és una experiència creada per 
Mariola Ponce i Vicent Ortolà 
que aglutina el teatre d’ombres, 
el teatre negre i les projeccions, 
una experiència escènica on els 
protagonistes sereu vosaltres. 
Els personatges ibers prenen 
vida en un espectacle de llums i 
ombres! Un total d’unes quinze 
persones donaran vida als nostres 
personatges. Vols ser tu una 
d’elles?
Caldrà també la vostra 
disponibilitat dissabte 2 d’octubre 
matí i tarda. El vostre compromís 
el veureu recompensat amb una 
gran experiència i un obsequi al 
finalitzar l’acte!

Activitat per a públic familiar 
(tots els menors han de venir 
acompanyats d’un adult).  
4 membres màxim per família 
(edats a partir de 10 anys). 
Preu 6 €.

Sant 
Sebastià de 
la Guarda

Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya

Barcelona (Barcelonès)
T. 934 232 149

Palafrugell (Baix Empordà) 
T. 972 307 825

Imprescindible reserva prèvia  
al tel. 972 307 825 
o info@museudelsuro.cat
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Dissabte 2

De 10.30 a 11.30 h ––––
Visita guiada temàtica a 
l’exposició l’Enigma Iber. 
Arqueologia d’una civilització. 
Ens aproximarem a les xarxes 
de comunicació i els productes 
i intercanvis culturals que van 
afavorir.

D’11.30 a 13.30 hh ––––
Què ens diuen els ibers? Taller 
d’escriptura ibèrica. L’escriptura 
ha estat un dels invents i avenços 
més importants en la història 
de la humanitat, és el marcador 
que separa la Prehistòria de la 
Història. La llengua ibèrica no 
ha estat encara desxifrada. Es 
coneix el valor dels signes escrits 
i som capaços de llegir-la, però 
no sabem què signifiquen les 

seves paraules. Amb aquest 
taller podreu escriure de dreta a 
esquerra i a l’inrevés!! Activitat per 
a adults.

Activitats gratuïtes amb el preu de 
l’entrada.

A les 20 h i a les 21 h –––– 
Teatres de la llum. Espectacle 
«La unió amb els avantpassats» 
amb la participació de les 
persones que han preparat 
l’activitat des de divendres. 

Tot el dia –––– 
Sortida al MAC Ullastret. La 
ciutat ibèrica del Puig de Sant 
Andreu és el nucli urbà més gran 
del poble ibèric que els autors 
antics van anomenar indigets. 

Està situada en un petit turó, des 
d’on es domina el paisatge suau 
i tranquil de l’Empordà. Allà han 
quedat les restes de la muralla 
ibèrica més gran i antiga de 
Catalunya. Passejant, podem ser 
conscients de les famílies que hi 
vivien, de l’aristocràcia que es va 
assentar i de la important vida 
espiritual d’Ullastret. Un testimoni 
clau per conèixer la cultura dels 
ibers.

La sortida es complementarà amb 
una visita a l’exposició temporal 
l’Enigma iber. Arqueologia d’una 
civilització al MAC a Barcelona. 

Activitat en col•laboració amb 
Arqueonet. Més informació a 
www.arqueonet.net

Diumenge 3

De 10 a 14.30 h ––––
Jornada de Portes Obertes.

10.30 h ––––
Els colors ibers. Taller familiar on 
aprendrem els procediments de 
la tintoreria ibera i realitzarem una 
petita peça teixida.

12.30 h ––––
Visita guiada temàtica a 
l’exposició l’Enigma iber. 
Arqueologia d’una civilització.

Imprescindible reserva prèvia 
al tel. 934 232 149 o macvisites.acdpc@gencat.cat
Més informació a www.mac.cat
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Dissabte 2

D’11 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h ––––  
Jornada de portes obertes 
al Museu i al Poblat. Durant el 
cap de setmana es podrà visitar 
gratuïtament l’exposició permanent 
«Cerdanyola, terra d’ibers» en la 
que els objectes, els interactius 
i les imatges s’interrelacionen 
per presentar-nos un món que va 
desaparèixer fa més de 2.000 anys!

11.30 h –––– 
Un espai per aprendre i gaudir. 
Inauguració de «La Feixa Baixa», 
un nou equipament multifuncional 
situat en un extrem del jaciment i 
que vincula el Museu i el poblat.

12 h –––– 
Els camins d’en  Bilos i la Betinin. 
Visita teatralitzada al jaciment 
durant la qual aquests dos 
personatges ibèrics ens parlaran 
sobre el seu poble al segle III aC 
i dels camins que seguien per anar 
a visitar l’aldea de Can Xercavins o 
a les granges que estaven sota el 
control del poblat de Ca n’Oliver. 
Majors de 8 anys.

11 a 14 h ––––
Parlar, comerciar, viatjar. Conjunt 
de tallers per conèixer algunes de 
les xarxes de comunicació d’època 
ibèrica. Farem una activitat sobre 
el transport de vi, un taller de 
mil•liaris, un joc amb les llengües 
que es parlaven en època ibèrica, 
un taller d’encunyació i alguna 
sorpresa més. Públic familiar amb 
infants.

11.30 h ––––
Laietània, terra d’ibers. Visita 
guiada a l’exposició permanent 
que ens acostarà a la cultura 
ibèrica dels laietans a través de 
set àmbits temàtics, dels més 
de 500 objectes arqueològics 
exposats, de les reconstruccions 
i els interactius i audiovisuals. 
Majors de 10 anys.

12.30 i 13.30 h ––––
Els poblats laietans se saluden. 
Comunicació amb miralls amb el 
poblat del Puig Castellar de Santa 
Coloma de Gramenet. Tots els 
públics.

18 h –––– 
Comunicar-se és cultura. Visita 
guiada a l’exposició permanent 
sobre la cultura ibèrica durant la 
qual coneixerem com a través del 
comerç, les guerres, els viatges... 
els pobles ibèrics establien relació 
amb altres cultures mediterrànies 
en un intercanvi constant d’idees, 
valors, productes, tecnologies, 
costums i creences. 
Majors de 12 anys.

Diumenge 3

D’11 a 14.30 h ––––
Jornada de portes obertes 
al Museu i al Poblat. Durant 
el cap de setmana es podrà 
visitar gratuïtament l’exposició 
permanent «Cerdanyola, terra 
d’ibers» en la que els objectes, 
els interactius i les imatges 
s’interrelacionen per presentar un 
món que va desaparèixer fa més 
de 2.000 anys!

Museu i 
Poblat Ibèric 
de Ca n’Oliver

Cerdanyola Del Vallès (Vallès 
Occidental) 
T. 935 804 500 

Més informació a www.museucanoliver.cat 
o museucanoliver@cerdanyola.cat
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Dissabte 2

Activitats al Museu Torre 
Balldovina

11 h ––––
Els ibers de Santa Coloma. 
Visita guiada a l’exposició del 
Museu dedicada a la cultura 
ibèrica per descobrir les xarxes de 
comunicació dels ibers laietans.

11 h ––––
Tallers d’escriptura ibèrica i de 
mòlta de cereals. Tallers per a 
infants per descobrir com era la 
vida quotidiana dels ibers.

Diumenge 3

Activitats al poblat ibèric Puig 
Castellar

D’11 a 14 h ––––
Les xarxes de comunicació 
dels ibers. Activitats familiars 
i tallers per descobrir com es 
comunicaven els ibers i l’intercanvi 
cultural amb altres cultures del 
moment. Practicarem l’encunyació 
de la moneda, l’escriptura amb 
l’alfabet iber, la mòlta de cereals i 
jugarem com els ibers.

A les 11.15 i 12.15 h ––––
Visita guiada al Poblat de Puig 
Castellar. Visites guiades en les 
que us explicarem les xarxes de 
comunicació que utilitzaven els 
ibers del Puig Castellar, entrareu 
a l’habitatge ibèric reconstruït 
i estarà operatiu el mòdul 
d’interactius instal•lat al jaciment.

A les 12.30 i 13.30 h ––––
Els poblats de la Laietània se 
saluden. Comunicació amb 
miralls amb el jaciment ibèric de 
Ca n’Oliver de Cerdanyola del 
Vallès.

Puig Castellar

Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès) 
T. 933 857 142

Imprescindible reserva prèvia 
al tel. 933 857 142 o museutorreballdovina@gramenet.cat
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Diumenge 3 

A les 10.15, 11 i 11.45 h ––––
Visita teatralitzada i itinerari 
guiat a les excavacions 
arqueològiques de la ciutat 
ibèrica de Lauro. De la mà de dos 
antics habitants del poblat, farem 
un salt al passat per descobrir com 
la ciutat de Lauro estava ubicada 
en un paratge excepcional, des 
d’on es controlaven les xarxes 
de comunicacions de tota la 
Laietània, i per on van circular 
tot tipus de mercaderies, també 
l’incipient vi de Lauro, exalçat per 
Plini el Vell.
Després, acompanyats pel director 
de les excavacions i d’arqueòlegs 
del projecte descobrirem les 
darreres troballes que s’han 
realitzat en aquest jaciment, situat 
dins del Parc Natural del Montseny. 
I desvetllarem aquelles que es 
troben fora del circuit regular de 
les visites, ens hi acompanyeu?

Durada: aproximadament 2h30.

Punt d’inici de l’itinerari: Centre 
Cívic Xavier Flaquer (Antiga Escola 
de Samalús)

Dissabte 2

11 h ––––
Visita guiada «La Ciutadella 
i els seus entorns». Quines 
eren les formes d’accedir a 
aquesta fortificació, quin territori 
controlaven des de la torre 
més alta? Vine a fer la visita i 
descobreix com era el paisatge i 
les vies de comunicació fa més de 
2.000 anys.

Diumenge 3

11 h ––––
Gimcana familiar «Mercadeig 
mediterrani». A través de 
diferents activitats podreu 
descobrir com funcionaven i on 
es duien a terme els intercanvis 
comercials.

Puig del 
Castell

La Ciutadella

Calafell (Baix Penedès) 
T. 977 694 683 / 647 751 569

Cànoves i Samalús  
(Vallès Oriental) 
T. 938 710 018 

Imprescindible reserva prèvia  
al tel. 977 694 683  
o calafellhistoric@calafell.org

Imprescindible reserva prèvia 
abans de l’1 d’octubre a 
villanuevmes@diba.cat
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Dissabte 2

D’11 a 12 h ––––
Visita guiada «Olèrdola, cruïlla 
de camins». L’antiga via Heraclea 
unia els Pirineus amb Cadis. 
Aquesta via facilitava el moviment 
de persones i mercaderies i deuria 
tenir nombroses vies secundàries 
que articulaven el paisatge i 
comunicaven les ciutats, poblats i 
ciutadelles ibèriques. Travessava 
el Penedès pel mig de la plana, 
sortejant zones de maresmes i 
petits turons. A Olèrdola, aquesta 
xarxa de comunicació fou 
escenari de grans esdeveniments 
que marcaren segles d’història i 
els seus habitants ho varen poder 
contemplar. Us proposem un 
viatge en el temps per descobrir 
aquest aspecte i molts més!

Diumenge 3

De 10 a 17.30 h ––––
Jornada de portes obertes.

D’11 a 12 h ––––
Visita guiada «Olèrdola, cruïlla 
de camins».

De 12 a 14 h ––––
Taller de demostratiu «GARÓS. 
Fermentant el Mediterrani en 
el temps de la segona guerra 
púnica». Activitat científica, lúdica 
i didàctica per apropar-vos al 
coneixement dels intercanvis i 
els costums antics a partir de la 
realització d’un preparat culinari 
que ajudi a la fermentació i que us 
podreu endur a casa! Descobrireu 
la importància d’aquest recurs 
alimentari en la vida quotidiana de 
la mediterrània.  

Olèrdola
Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya

Olèrdola (Alt Penedès) 
T. 938 901 420 / 675 782 936

Imprescindible reserva prèvia  
al tel. 938 901 420 / 675 782 936 
o mac.olerdola@gencat.cat 
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Dissabte 2

De 10 a 13 h ––––
Jornada de Portes Obertes 
al Centre d’Interpretació 
DO Vinífera. Al carrer Carme 1 
d’Avinyonet del Penedès.

10 h ––––
Visita guiada per l’equip 
d’arqueologia a la Font de la 
Canya. 

12 h ––––
Visita guiada al Centre 
d’Interpretació DO Vinífera. 
Amb tast del vi «Bellaterra» de 
Cellers Torres. Coneixereu els 
diversos recintes i cases del 
jaciment i el magatzem de peces 
ceràmiques del segle III aC que 
s’ha reconstruït.

Diumenge 3 

De 10 a 13 h ––––
Jornada de Portes Obertes al 
Centre d’Interpretació DO.

A les 10 i 12 h ––––
Visita guiada al Centre 
d’Interpretació DO Vinífera. Amb 
tast del vi «Vinyarets» de Cellers 
Torres (DO Penedès).

Font de la 
Canya 

Avinyonet del Penedès  
(Alt Penedès) 
T. 606 866 979

Imprescindible reserva prèvia 
a arqueovitis.activitats@gmail.com
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Dissabte 2 i diumenge 3

Les activitats s’aniran realitzant al 
llarg del cap de setmana en l’horari 
d’11 a 14 h i de 17 a 19 h ––––

Visites en que farem evidents els 
vincles dels ibers, entre ells i altres 
societats, ja sigui per mitjà de les 
fonts clàssiques o les evidències 
arqueològiques. 

Taller d’Arqueologia Infantil 
amb rèpliques que ens apropen 
als vincles dels ibers amb altres 
societats.

Dissabte 2

10 h ––––
Visita guiada al jaciment ibèric 
de Rabassats.

12 h ––––
Xerrada «Tots els camins 
duen a Rabassats: xarxes 
de comunicació i mitjans de 
transport durant la protohistòria 
a través de la ceràmica 
d’importació».  
Lloc: Casal de Nulles.

13 h ––––
Piscolabis. Els assistents podran 
gaudir d’un refrigeri a la «ibèrica» al 
Casal de Nulles.

Dissabte 3

10.30 h ––––
Visita guiada al jaciment ibèric 
de Rabassats. 

Darró Rabassats

Nulles (Alt Camp) 
T. 977 602 622 (ext. 105)

Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
T. 687 917 009 

Imprescindible reserva prèvia a 
turisme@nulles.altanet.org

Imprescindible reserva prèvia a 
infodarro@gmail.com
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Dissabte 2

A les 10.30 h i 18h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip 
d’arqueòlegs responsable de les 
excavacions.

12 h ––––
Activitat familiar «Un dia al 
mercat». Podreu gaudir d’una 
visita molt engrescadora 
basada en el joc com a eina 
d’aprenentatge i fomentant la 
comunicació, la creativitat, la 
cooperació o el treball en equip. 
Perquè aquest és el tema del cap 
de setmana ibèric d’aquest any! 
Relacions i comunicacions entre 
assentaments ibers i cultures 
orientalitzants. Podreu reviure i 
conèixer com es desenvolupaven 

Diumenge 3

10.30 h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip 
d’arqueòlegs responsable de les 
excavacions.

12 h ––––
Activitat familiar «Un dia al 
mercat». Per a més informació 
consultar el programa de dissabte.

13.30 h ––––
Tast de cervesa Iberika. 
Cervesa que ha estat elaborada 
artesanalment prenent 
de referència les troballes 
arqueològiques i històriques dels 
nostres avantpassats.

els mercats de la protohistòria 
i com eren aquestes relacions 
entre diferents poblats ibers. 
Participareu en la manufactura 
d’un producte local i descobrireu 
les diferents relacions culturals 
que s’estableixen per aconseguir, 
tant les matèries primes 
necessàries per a la seva 
producció, com productes forans 
provinents de pobles d’Orient 
(fenicis, etruscos i grecs) amb els 
seus objectes considerats de luxe 
per la societat ibèrica: els tints, 
els perfums, les salaons, el vi, etc. 
Una activitat intergeneracional 
apta per a tots els públics 
indiferentment de l’edat o 
procedència!

Kum-Castellet 
de Banyoles

Tivissa (Ribera d’Ebre) 
T. 977 638 329

Imprescindible reserva prèvia al tel. 977 638 556 
o reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
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Dissabte 2

10 h ––––
Vista guiada a l’establiment 
ibèric de Sant Miquel.

De 12 a 20 h ––––
Fira del Vimblanc. Aparador del vi 
fet amb raïm veremat estès al sol 
que s’ha d’anar pansint. Una forma 
interessant d’introduir-vos en la 
cultura mil•lenària del vi!

13 h ––––
Tast de vi. Activitat vinculada a la 
Fira del Vi.

17 h ––––
Vista guiada a l’establiment 
ibèric de Sant Miquel centrada 
en les xarxes de comunicació.

Diumenge 3

12 h ––––
Vista guiada a l’establiment 
ibèric de Sant Miquel centrada 
en les xarxes de comunicació.

17.30 h ––––
Visita guiada teatralitzada, 
centrada en les xarxes de 
comunicació. Descobrireu les 
relacions comercials, les relacions 
entre assentaments de diferents 
tipologies, els territoris, les vies de 
comunicació, la navegació fluvial, 
d’ara fa 2.200 anys!

Per als més petits, activitat 
relacionada amb les xarxes de 
comunicació que feien servir els 
ibers.

Sant Miquel 
de Vinebre

Vinebre (Ribera d’Ebre) 
T. 977 405 781
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Dissabte 2

D’11 a 14 h ––––
Bagul «L’Ebre, terra d’ibers». 
Tallers didàctics adreçats a 
infants per conèixer la cultura 
dels Ibers a les Terres de 
l’Ebre. Activitats dirigides per 
un educador per endinsar-se 
en la casa, la cuina, el teixit, les 
creences, la guerra, l’escriptura, 
etc. del mon ibèric. Els tallers es 
tematitzaran amb un o dos temes 
a cada torn. Organitza el Museu de 
les Terres de l’Ebre.
Lloc: Casa O’connor. Centre 
d’interpretació de la cultura dels 
ibers. 

20.00 h ––––
Presentació de les Nits de 
Tyrika, a l’àrea de les oliveres 
mil•lenàries de l’Ermita del Remei 
d’Alcanar.
Tot seguit, Concerts musicals 
d’electrònica experimental: 
espectacle Dlight, a càrrec de 
Martí Guillem Císcar; i Satírika, 
electrònica d’ambient.
Comissariat per Lo Perkal.

Diumenge 3

11.30 h ––––
Visita teatralitzada «Els sons de 
Tyrika: un missatge a través del 
temps». Escenificació del codi 
sonor que es va poder establir 
entre els punts habitats que 
conformaren el Complex Sant 
Jaume, comprovareu com es 
podia escoltar el so de la caragola 
des dels diferents jaciments. 
Recreació històrica acompanyada 
de tallers didàctics, a càrrec d’Aur-
Art empresa col•laboradora amb 
el Festival Iber Tyrika d’Alcanar. 
Lloc: Poblat ibèric de la Moleta del 
Remei

18.00 h ––––
«El projecte de la residència 
fortificada del primer ferro de 
Sant Jaume d’Alcanar, entre el 
passat i el futur». Conferència 
a càrrec del doctor David 
Garcia, arqueòleg director de les 
excavacions del jaciment Sant 
Jaume d’Alcanar.
En el mateix acte es farà la 
presentació del projecte 

de generar models virtuals 
i impressió 3D de peces 
arqueològiques recuperades a 
Sant Jaume, la Moleta del Remei, 
la Cogula i la Ferradura, amb la 
possibilitat de veure algunes 
peces ja impreses en directe!

Lloc: Edifici dels Serveis Agraris 
d’Alcanar. Places limitades. 

L’acte també es retransmetrà en 
streaming a través de les xarxes 
socials de l’Ajuntament d’Alcanar.

La Moleta 
del Remei

Alcanar (Montsià) 
T. 638 357 718

Activitats amb places limitades, amb inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme d’Alcanar, al tel. 638 357 718 i a turisme@alcanar.cat

Tot el Cap de Setmana Ibèric, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Jornades 
de Portes Obertes al Poblat 
Ibèric de la Moleta del Remei 
i al Centre d’interpretació de 
la Cultura dels ibers-Casa 
O’Connor.
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Dissabte 2

A les 12 h i 17.30 h –––– 
Visita guiada a càrrec de l’equip 
d’arqueòlegs responsable de les 
excavacions.

16 h ––––
Activitat familiar «Un dia al 
mercat». Podreu gaudir d’una 
visita molt engrescadora 
basada en el joc com a eina 
d’aprenentatge i fomentant la 
comunicació, la creativitat, la 
cooperació o el treball en equip. 
Perquè aquest és el tema del cap 
de setmana ibèric d’aquest any! 
Relacions i comunicacions entre 
assentaments ibers i cultures 
orientalitzants. Podreu reviure i 
conèixer com es desenvolupaven 
els mercats de la protohistòria 
i com eren aquestes relacions 
entre diferents poblats ibers. 
Participareu en la manufactura 

d’un producte local i descobrireu 
les diferents relacions culturals 
que s’estableixen per aconseguir, 
tant les matèries primes 
necessàries per a la seva 
producció, com productes forans 
provinents de pobles d’Orient 
(fenicis, etruscos i grecs) amb els 
seus objectes considerats de luxe 
per la societat ibèrica: els tints, 
els perfums, les salaons, el vi, etc. 
Una activitat intergeneracional 
apta per a tots els públics 
indiferentment de l’edat o 
procedència!

19 h ––––
Tast de cervesa Iberika. 
Cervesa que ha estat elaborada 
artesanalment prenent 
de referència les troballes 
arqueològiques i històriques dels 
nostres avantpassats.

Diumenge 3

A les 10 h i a les 12.30 h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip 
d’arqueòlegs responsable de les 
excavacions.

Coll del Moro

Gandesa (Terra Alta) 
T 977 638 329

Imprescindible reserva prèvia al tel. 977 638 556 
o reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
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Dissabte 2

D’10 a 13 h –––– 
Visites guiades a càrrec 
d’arqueòlegs/es i guies de la 
Fortalesa.

13 h –––– 
El «Celler Els Vilars» oferirà una 
copa de vi. Servei de bar.

Diumenge 3

D’11 a 14 h ––––. 
Visites guiades per part 
de membres de l’equip 
d’investigació i de guies de la 
Fortalesa.

12.30 h ––––
Exposició «La plana occidental 
catalana durant la protohistòria: 
un encreuament de camins»

13 h ––––
Activitat familiar «D’on va arribar 
aquest producte?» El «Celler 
Els Vilars» oferirà una copa de vi 
i la «Cooperativa Tres Cadires» 
els seus licors artesans i vermut 
ecològic. Servei de bar.

Organitzen: Associació Amics de 
Vilars, Ajuntament d’Arbeca i Grup 
Investigació Prehistòrica, UdL.

La Fortalesa 
dels Vilars

Arbeca (Les Garrigues)
T. 973 160 008 / 973 702 228
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Dissabte 2

11.30 h ––––
Activitat familiar «Un dia al 
mercat». Podreu gaudir d’una 
visita molt engrescadora 
basada en el joc com a eina 
d’aprenentatge i fomentant la 
comunicació, la creativitat, la 
cooperació o el treball en equip. 
Perquè aquest és el tema del cap 
de setmana ibèric d’aquest any! 
Relacions i comunicacions entre 
assentaments ibers i cultures 
orientalitzants. Podreu reviure i 
conèixer com es desenvolupaven 
els mercats de la protohistòria 
i com eren aquestes relacions 
entre diferents poblats ibers. 
Participareu en la manufactura 
d’un producte local i descobrireu 
les diferents relacions culturals 
que s’estableixen per aconseguir, 
tant les matèries primes 

Diumenge 3

10.30 h ––––
Visita guiada.

11.30 h ––––
Activitat familiar «Un dia al 
mercat». Per a més informació 
consultar el programa de dissabte.

13.30 h ––––
Tast cervesa Iberika. Cervesa 
que ha estat elaborada 
artesanalment prenent 
de referència les troballes 
arqueològiques i històriques dels 
nostres avantpassats.

necessàries per a la seva 
producció, com productes forans 
provinents de pobles d’Orient 
(fenicis, etruscos i grecs) amb els 
seus objectes considerats de luxe 
per la societat ibèrica: els tints, 
els perfums, les salaons, el vi, etc. 
Una activitat intergeneracional 
apta per a tots els públics 
indiferentment de l’edat o 
procedència!

A les 12.30 i 17 h ––––
Visita guiada.

13.30 h –––– 
Tast cervesa Iberika. Cervesa 
que ha estat elaborada 
artesanalment prenent 
de referència les troballes 
arqueològiques i històriques dels 
nostres avantpassats.

El Molí 
d’Espígol

Tornabous (Urgell) 
T. 977 638 329 

Imprescindible reserva prèvia al tel. 977 638 556 
o reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
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Dissabte 2

10 h ––––
Visita guiada al Complex 
Arqueològic Els Estinclells. 
 
11 h ––––
Explicació de les novetats en les 
xarxes de camins i demostració 
de les comunicacions visuals 
entre el poblat ibèric de Els 
Estinclells i el Tossal de la Pleta.  

Dissabte 2 i diumenge 3

12 h ––––
Visita guiada a la necròpolis a 
càrrec de l’equip d’arqueòlegs 
responsable de les campanyes 
d’excavacions. De la seva mà 
descobrireu l’origen, estructura, 
tipus d’enterraments, datació 
del jaciment i us posaran al dia 
sobre les darreres troballes de la 
campanya de l’estiu.

Els Estinclells Almenara

Agramunt (Urgell) 
T. 973 391 089

Verdú (Urgell) 
T. 973 347 216

Imprescindible reserva prèvia a 
turisme@verdu.cat
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Dissabte 2

Matinal artística 

9.30 h ––––
Troba la inspiració artística a 
l’Esquerda. Dibuixa o pinta amb 
qualsevol tècnica el Jaciment 
Arqueològic de l’Esquerda.  
Activitat conduïda per Joan 
Jutglar (Director de l’Escola d’Arts 
de les Masies de Voltregà).
Lloc: Jaciment Arqueològic de 
l’Esquerda

11 h ––––
Visita comentada al Jaciment 
Arqueològic de l’Esquerda.

20 h ––––
Presentació del llibre «Agiradin, 
somiant l’Esquerda ibèrica» 
de Laura Bayer i Lloveras, 
amb il•lustracions de José 
Hernández Ayllo.
Lloc: Sala d’Actes del Museu 
Arqueològic de l’Esquerda

Diumenge 3

10.30 h ––––
Visites comentades al Jaciment 
Arqueològic de l’Esquerda.

12 h ––––
Visita comentada al Museu: 
«Connexions ibèriques: 
productes preuats, productes 
llunyans». A càrrec de Montserrat 
de Rocafiguera, directora de les 
excavacions del sector ibèric de 
l’Esquerda. En cas de restriccions 
per la pandèmia es farà en format 
virtual.

L’Esquerda

Roda de Ter (Osona) 
T. 938 540 271

Imprescindible reserva prèvia al tel. 938 540 271
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Dissabte 2

18 h ––––
Caminada de Folgueroles al 
Casol de Puigcastellet. Sortida 
des de la plaça Verdaguer
Seguidament al Casol,
Xerrada «El Casol de 
Puigcastellet i el control de la 
frontera ausetana» a càrrec de 
la Dra. Montserrat de Rocafiguera, 
arqueòloga, directora de les 
excavacions al sector ibèric 
del Jaciment Arqueològic de 
l’Esquerda.
Tornarem de fosc a Folgueroles. 
Recomanem portar frontal o 
llanterna. I també aconsellem 
portar aigua. A causa de les 
mesures anti Covid-19, aquest any 
no hi haurà pica-pica.
 

Dissabte 2

18 h ––––
Caminada i visita del jaciment 
al capvespre. Una visita per 
gaudir de la història i del paisatge, 
aprofitant el moment màgic de la 
posta de sol.

Diumenge 3

10.30 i 12 h ––––
Visites teatralitzades al 
jaciment. Habitants ibèrics del 
poblat us explicaran com vivien 
ara fa 2.200 anys! 

El Casol de 
Puigcastellet

El Cogulló

Sallent (Bages)
T. 938 370 966

Folgueroles (Osona) 
T. 938 122 329

Imprescindible reserva prèvia al 
tel. 938 122 329

Imprescindible reserva prèvia al  
tel. 938 370 966   
o www.sallentturisme.cat
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Dissabte 2 i diumenge 3

D’11 a 14 h i de 16 a 18 h (dissabte) ––– 
D’11 a 14 h (diumenge) –––– 
Jornades de Portes Obertes. Us 
convidem a descobrir aquest indret 
clau de la Plana de la Cerdanya, un 
lloc de pas important de cultures i 
comerç al cor del Pirineu.

12 h ––––
Visita teatralitzada. Dirigits per un 
centurió romà, podreu posar-vos a 
la pell dels invasors romans que van 
venir a terres ceretanes a conviure 
amb els ibers i a explotar-les.

El Castellot

Bolvir (Cerdanya) 
T. 972 895 001
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Oficina d’Informació de la Ruta dels Ibers
Tel. 934 246 577
www.rutadelsibers.cat

 #csi_ibers

Les mesures sanitàries poden alterar els 
programes, consulteu les actualitzacions a 
www.rutadelsibers.cat


