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22è Cap de setmana ibèric
1 i 2 d’octubre de 2022

Troba-les a www.rutadelsibers.cat 

Descobreix l’enigma de la llengua 
ibèrica amb activitats gratuïtes  
per a totes les edats en els principals 
jaciments ibèrics de Catalunya!
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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

Coll del Moro

Sant Miquel

El Cogulló

MAC Olèrdola

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

La Moleta del Remei

Puig de Castellet 
i Turó Rodó

Sant Sebastià 
de la Guarda

MAC Castell

L’enigma de la llengua ibèrica
Els ibers van ser els primer pobladors de la península que van
utilitzar l’escriptura. Milers d’anys després, els signes gràfics d’aquest 
poble continuen sent un gran enigma, els podem llegir però no sabem  
què signifiquen les seves paraules! Aquest cap de setmana trobareu  
moltes activitats per conèixer la fascinant escriptura dels ibers.

És una manera divertida d’apropar-vos als ibers: reconstruccions 
històriques, tallers d’experimentació, visites guiades i teatralitzades,  
tasts de menjar i beguda ibèrica... 

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

El Cap de Setmana Ibèric està organitzat per la Ruta dels Ibers, projecte 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya que vol descobrir-vos la civilització 
més important de l’Occident de la Mediterrània, els ibers! 

Si voleu compartir experiències, el Cap de Setmana Ibèric arriba  
més social que mai. A través del hashtag #csi_ibers, podreu seguir  
la programació i compartir vivències.
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11.30 h –––– 

Conferència-visita sobre les 
inscripcions monumentals en pedra 
de la Ciutat ibèrica d’Ullastret. Si 

bé és cert que s’ha avançat molt en el 

coneixement de l’escriptura ibèrica, 

falta molta feina per resoldre l’enigma. 

Per aquest motiu us proposem una 

masterclass de la mà del Dr. Joan 

Ferrer (especialista en escriptura 

ibèrica) i de l’arqueòleg Gabriel 

de Prado (responsable de la seu 

d’Ullastret del Museu d’Arqueologia 

de Catalunya) per conèixer les 

inscripcions monumentals en pedra 

que s’han recuperat a la ciutat ibèrica 

d’Ullastret i descobrir què en sabem  

fins al moment.

Diumenge 2

De 10 a 18 h –––– 

Jornada de Portes Obertes.

11 h ––––

Taller L’ibèric, una llengua sense 
desxifrar... Una expedició al passat 

per conèixer l’escriptura ibèrica a 

través d’un univers particular, carregat 

de curiositats i misteris que us 

permetran aprendre de manera lúdica, 

cooperativa i autònoma. A punt pel 

viatge?   

Diumenge 2

De 10 a 18h –––– 

Jornada de Portes Obertes.

11 h ––––  

Joc de pistes per famílies. La 
llengua indesxifrable. Etesur, un 

comerciant iber que té negocis amb 

grecs i romans, ha aparegut mort. Al 

seu costat un text escrit amb lletres 

estranyes és la única pista per esclarir 

els fets. Seguiu les pistes que us 

portaran pels espais de la ciutat grega 

i romana d’Empúries per descobrir 

els vincles d’aquests pobles amb la 

cultura ibèrica, amb qui van conviure, 

i desxifrareu aquest text misteriós que 

acompanyava Etesur. 

 ––– Activitat adreçada a infants a partir 

de 6 anys.

ULLASTRET
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya

ULLASTRET (Baix Empordà)
T. 972 179 058

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

EMPÚRIES
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya

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

Imprescindible reserva prèvia: 
reservesempuries@gencat.cat
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De 10 a 18 h ––––

Jornada de Portes Obertes. Durant 

tota la jornada es podrà veure de 

manera destacada la làmina de 

plom amb inscripcions ibèriques 

del jaciment de Castell (Palamós) 

exposada al museu.

11 h ––––

La incògnita ibera. Activitat dinàmica 

al Monestir de Sant Pere de Galligants.

Us convidem a descobrir l’escriptura 

més antiga del nostre territori i els 

suports en els que els Indiketes van 

escriure. Durant l’activitat resoldreu 

part de l’enigma de la llengua ibèrica 

aprenent els seus signes gràfics 

i posant en pràctica  els vostres 

coneixements.

Dissabte 1  / Diumenge 2

De 10 a 18 h –––– 

Jornada de Portes Obertes al poblat 
iber del Turó Rodó.

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 poblat 
iber de Puig de Castellet.

12 h –––– 

Taller familiar «El missatge secret» 
al Poblat Iber del Turó Rodó.
La guia ensenyarà el poblat  a la 

mainada i explicarà com vivien els 

ibers descobrint-los la seva escriptura 

tot ensenyant el grafit que hi ha en 

una casa ibèrica. Tot  seguit, es farà un 

taller d’escriptura ibera.

18 h –––– 

Visita guiada «Som ibers» a 
l’exposició ibera de la Masia Can 
Saragossa,  per explicar la història 

dels tres poblats ibers de la vila i els 

detalls de la societat que hi vivia. 

Acabarem amb una degustació de 

productes ibers: hidromel, fruits secs...

GIRONA
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya

GIRONA (Gironès)
T. 972 202 632 

Imprescindible reserva prèvia: 
macgironagalligants.cultura@ 
gencat.cat o al tel. 972 202 632

PUIG DE 
CASTELLET I 
TURÓ RODÓ

LLORET DE MAR (La Selva) 
T. 972 364 735

Imprescindible reserva prèvia: 
www.patrimoni.lloret.cat, per a totes 
les activitats, excepte les visites per 
lliure que faci el visitant amb motiu 
de les Jornades de Portes Obertes. 
L’última admissió serà 30 minuts 
abans de l’hora de tancament.
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18 h ––––

Conferència ibèrica «Les làmines 
de plom amb inscripció ibèrica: 
el plom de Castell». En el món 

ibèric, igual que en altres cultures 

de l’antiguitat, és habitual l’ús de 

làmines fines de plom com a suport 

per a l’escriptura. Aquests textos 

s’interpreten principalment com a 

cartes comercials, textos religiosos, 

o com a documents de comptabilitat. 

El Dr. Joan Ferrer (especialista 

en escriptura ibèrica) ens parlarà 

del coneixement que es té de les 

làmines de plom amb inscripcions 

ibèriques. I farà especial incís en 

el plom procedent del jaciment de 

Castell (Palamós) que conté una de les 

inscripcions més llargues en llengua 

ibèrica que es coneixen a Catalunya.

––––  Amb la reserva a aquesta activitat 

podreu visitar, de forma gratuïta 

durant tot el cap de setmana,  aquest 

plom procedent del poblat ibèric de 

Castell a la seu de Girona del Museu 

d’Arqueologia de Catalunya. 

––––  Lloc: Museu de la Pesca

Diumenge 2 

11 h ––––

Visita teatralitzada al poblat iber  
de Castell (Palamós)
Som a l’any 183 aC. la conquesta 

romana del món iber és un fet total. 

Només alguns nuclis, com el del poblat 

de Castell, han continuat endavant 

gràcies a la seva situació estratègica. 

Gaudeix d’aquesta visita a través de 

dos mons i una sola història d’amor 

separada per un mur insalvable... 

CASTELL
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya

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

Imprescindible reserva prèvia: 
Museu de la Pesca 
T. 972 600 424
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17.30 h ––––

Visita comentada i taller familiar de 
ceràmica i escriptura de les grafies 
ibèriques.
Coneixerem les característiques del 

jaciment tot comentant l’origen i 

influències de les grafies ibèriques. 

Al taller de ceràmica escriurem, sobre 

fang, missatges secrets que només 

nosaltres sabrem desxifrar. Vine a 

conèixer les magnífiques vistes al mar i 

la situació estratègica del poblat ibèric 

de Sant Sebastià de la Guarda!

––––  Activitat adreçada a grans i petits a 

partir de 6 anys.

Diumenge 2

12 h ––––

Visita guiada «El llegat dels ibers», 
accessible en Llengua de Signes 

Catalana, sobre la cultura i els enigmes 

de l’escriptura ibèrica al jaciment 

ibèric de Sant Sebastià de la Guarda 

(Llafranc), indret privilegiat amb un 

gran domini visual per a la defensa.

L’idioma ibèric és una incògnita plena 

de misteris de gran complexitat amb 

dificultats per sobreviure a causa de 

l’arribada del llatí. Veniu a descobrir les 

característiques d’un oppidum (poblat 

fortificat) particular i la civilització 

autòctona que hi va viure, el país dels 

indigets. 

SANT 
SEBASTIÀ DE 
LA GUARDA

PALAFRUGELL - LLAFRANC  
(Baix Empordà) 
T. 972 307 825

Imprescindible reserva prèvia: 
T. 972 307 825
Retransmissió en directe a l’Instagram 
Live https://www.instagram.com/
museudelsuro

Dissabte 1

11 h ––––

Activitat «El repte de les restes 
incinerades» per a adults.
Gran part de la informació que tenim dels 

ibers prové de les restes trobades en les 

tombes, urnes amb cendres, trossets d’os 

i objectes personals que acompanyaven el 

mort o morta. Interpretar aquestes restes 

suposa un repte molt interessant que us 

proposem experimentar al laboratori de 

paleopatologia del Museu d’Arqueologia 

de la mà d’una antropòloga.  

Diumenge 2

De 10 a 14.30 h ––––

Jornada de Portes Obertes.

11 h ––––

Taller d’escriptura ibèrica. La llengua 

i l’escriptura ibèrica,  no està desxifrada 

perquè no s’ha trobat encara la nostra 

Pedra Rosseta, una inscripció escrita en 

ibèric i amb una altra llengua coetània 

coneguda que seria la clau per la solució 

de l’enigma de la llengua ibèrica. Però 

el que sí que podem realitzar és una 

transcripció d’alguns dels seus símbols, i la 

seva equivalència amb el nostre alfabet. La 

millor forma de poder entendre i aprendre 

una mica sobre l’escriptura del Ibers és 

experimentant-la, per això en aquest taller 

treballarem amb els  seus símbols. 

MUSEU 
D’ARQUEOLOGIA 
DE CATALUNYA

BARCELONA (Barcelonès)
T. 934 232 149 / 610 64 73 43

Imprescindible reserva prèvia: 
macvisites.acdpc@gencat.cat 
o al tel. 934 232 149 
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D’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h ––––

Jornada de Portes Obertes. Es 

podrà visitar gratuïtament el poblat i 

dues exposicions: «El cel dels ibers» 

formada per tres mostres que han 

estat cedides temporalment al Museu, 

i «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.

12 h –––– 

Visita guiada a l’exposició temporal 
«El cel dels ibers»,  durant la qual 

podrem descobrir si la nit i el cel en 

temps ibèrics eren iguals que ara, 

els animals nocturns que hi havia a 

Collserola i que avui han desaparegut i 

el simbolisme d’alguns d’aquest animals. 

També descobrirem els principals 

assentaments ibèrics de la zona del 

Montseny.

17 h –––– 

Visita teatralitzada «En Bilos i la 
Betinin i les lletres» al jaciment.  
Aquests dos personatges ibèrics tan 

populars ens parlaran sobre el seu poble 

al segle III aC i de les llengües i alfabets 

que coneixien.

–––– Per a majors de 8 anys.

18 h –––– 

Scaperoom «L’enigma de les lletres» 
a l’exposició permanent «Cerdanyola 
terra d’ibers», en el qual s’hauran de 

resoldre un seguit de pistes relacionades 

amb l’escriptura ibèrica i d’altres 

llengües de la Mediterrània antiga.

–––– Per a majors de 14 anys.

Diumenge 2 

De 10.30 a 14 h –––– 

Jornada de Portes Obertes al Museu i 
al Poblat. Es podrà visitar gratuïtament 

el poblat i dues exposicions: «El cel dels 

ibers» formada per tres mostres que han 

estat cedides temporalment al Museu, 

i «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.

D’11h a 14 h –––– 

Conjunt de tallers «Llengües, lletres i 
alfabets» que tenen com a eix principal 

l’escriptura ibèrica: esgrafiarem, 

pintarem i modelarem lletres dels 

alfabets ibèric, llatí i grec, «traduirem» 

cites d’autors clàssics de l’ibèric al català 

i jugarem amb trencaclosques especials. 

Com cada any les nenes i nens que 

participin en totes les activitats, tindran 

un obsequi.

–––– Tallers adreçats a públic familiar.

11.30 h –––– 

Visita guiada «Laietània, terra 
d’ibers» a l’exposició permanent 

que ens acostarà a la cultura ibèrica 

dels laietans a través dels seus set 

àmbits temàtics, dels més de 500 

objectes arqueològics exposats, de 

les reconstruccions i els interactius i 

audiovisuals.

–––– Per a majors de 12 anys.

12.30 i 13.30 h ––––  

Els poblats laietans se saluden, 
al jaciment ibèric de Ca n’Oliver. 
Comunicació amb miralls amb el poblat 

del Puig Castellar de Santa Coloma de 

Gramenet.

–––– Per a tots els públics.

MUSEU I POBLAT 
IBÈRIC DE CA 
N’OLIVER

CERDANYOLA DEL VALLÈS 
(Vallès Occidental) 
T. 935 804 500 / 610 64 73 43 

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

poblat ibèric de Ca n’Oliver a Cerdanyola

@museucanoliver
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11 h ––––

Reobertura de l’exposició 
permanent del Museu dedicada a 

la cultura ibèrica, amb millores en la 

seva presentació i l’ampliació d’alguns 

àmbits.

Visita guiada «Els ibers de Santa 
Coloma» per conèixer la seva 

escriptura a través de les peces 

arqueològiques amb inscripcions 

que conservem dels ibers del Puig 

Castellar, algunes d’elles força 

excepcionals, com el pes de pedra.

 

11.30 h ––––

Taller d’escriptura ibèrica al 
Museu Torre Balldovina, per 

practicar l’enigmàtica escriptura 

ibèrica sobre diferents suports. El 

ibers desenvoluparen la seva pròpia 

escriptura, basada en un sistema 

alfabètic i sil•làbic que sabem llegir, 

ja que coneixem el valor fonètic 

dels signes, però que no podem pas 

comprendre perquè desconeixem el 

significat de les paraules, de manera 

que no sabem què diuen els seus 

escrits.

Diumenge 2
 

D’11 a 14 h ––––

Activitats familiars «Vols saber com 
escriurien els ibers el teu nom?» 

al poblat ibèric Puig Castellar, per 

descobrir un dels aspectes menys 

coneguts de la cultura ibèrica: la 

seva llengua i escriptura. Practicarem 

l’encunyació de la moneda i 

l’escriptura amb l’alfabet iber en 

diferents suports. La mòlta de cereals 

i els jocs completaran un entretingut 

matí.

11.15 i 12.15 h –––– 

Visita guiada El poblat de Puig 
Castellar. Us explicarem els darrers 

treballs arqueològics, entrareu a 

l’habitatge ibèric reconstruït i estarà 

operatiu el mòdul d’interactius 

instal•lat al jaciment.

 

12.30 h i 13.30 h ––––

Els poblats de la Laietània se 
saluden, al poblat ibèric Puig 
Castellar. 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: 
museutorreballdovina@gramenet.cat 
o al tel. 933 857 142 

J
O
C
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De 10.30 a 13 h ––––

«m´lduns´or. Un terrisser que fa 
envasos pel vi de Lauro». Visita 
teatralitzada i itinerari guiat a 
les excavacions arqueològiques 
a la ciutat ibèrica de Lauro (Puig 

del Castell de Samalús, Cànoves i 

Samalús). Les excavacions al Puig 

del Castell, han tret a la llum unes 

ceràmiques que porten marcat un nom 

escrit en ibèric: m´lduns´or. Qui era 

aquest personatge? Quina relació tenia 

amb la producció del vi de Lauro? 

Acompanyats pel mateix m´lduns´or i 

la seva ajudant coneixerem amb detall 

el poblat ibèric del Puig del Castell i 

descobrirem quin paper hi van jugar 

en la producció d’aquest preuat vi que 

s’exportava a Roma o Cartago, entre 

d’altres indrets de l’Imperi romà.  

El director de les excavacions també 

farà una visita guiada a les restes 

arqueològiques,  per mostrar les 

troballes de les campanyes de recerca 

més recents. En aquesta visita ens 

explicarà l’aportació que les restes 

epigràfiques, tant ibèriques com 

llatines, fan per ajudar a construir la 

història d’aquest particular jaciment.

En acabar les visites, i retornats al 

punt de sortida, gaudirem d’un tast de 

menjar i beguda inspirat en la cuina i 

els productes d’època ibèrica.

––––  Durada: aproximadament 2h30.

Punt d’inici de l’itinerari al Centre 

Cívic Xavier Flaquer (Antiga Escola de 

Samalús).

––––  Cal portar calçat còmode per 

caminar i aigua.

––––  Organitza: Ajuntament de Cànoves 

i Samalús.

PUIG DEL 
CASTELL

CÀNOVES I SAMALÚS  
(Vallès Oriental) 
T. 938 710 018 
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11 h ––––

Visita guiada «Els Ibers i la primera 
escriptura pròpia de la península 
Ibèrica. El cas d’Olèrdola». Els 

ibers cessetans varen deixar la 

petjada a Olèrdola a través de les 

seves construccions i objectes de la 

cultura material. Tenim algunes peces 

ceràmiques amb inscripcions, i també 

monedes encunyades per diferents 

pobles. Us proposem una passejada 

dinàmica a alguns dels espais més 

representatius de l’ocupació ibèrica 

a Olèrdola, desxifrarem els secrets 

de la seva escriptura, els orígens del 

seu alfabet i on i per què escrivien. 

L’activitat es complementarà amb 

un taller de descoberta i pràctica de 

l’escriptura ibèrica.

12.30 h ––––

Taller de descoberta de l’escriptura 
ibèrica. Activitat pràctica, de 

descoberta i d’aprenentatge, amb la 

finalitat d’apropar-vos a l’escriptura 

ibèrica i els seus usos. Es pot 

complementar amb la visita guiada 

prèvia. 

Diumenge 2 

De 10 a 17.30 h ––––

Jornada de Portes Obertes.

Dissabte 1

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h ––––

Jornada de Portes Obertes.

11 h ––––

Visita guiada «Una imatge, mil 
paraules». Les limitacions que encara 

tenim en el coneixement de l’alfabet 

ibèric, fan que molts cops ens haguem 

de basar en les seves representacions 

iconogràfiques per conèixer aspectes 

de la seva vida. En aquesta visita 

descobrirem quina informació ens 

proporcionen aquestes fonts.

 

Diumenge 2

De 10 a 14 h ––––

Jornada de Portes Obertes.

11 h ––––

Taller «Escriptura i moneda: 
Les pistes per arribar al passat». 
Coneixerem l’origen de l’escriptura 

ibèrica i el seu alfabet per aprendre 

a escriure i llegir inscripcions en 

diferents tipus de suport, com les 

tauletes de cera o les monedes.

OLÈRDOLA
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya

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

Imprescindible reserva prèvia: 
mac.olerdola@gencat.cat  
o als tel. 938 901 420 / 675 782 936

LA 
CIUTADELLA

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

Imprescindible reserva prèvia: 
calafellhistoric@calafell.org 
o al tel. 977 694 683 
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De 10 a 13 h ––––

Jornada de Portes Obertes al Centre 
d’Interpretació DO Vinífera (c/

Carme, 1, d’Avinyonet del Penedès).

10 h ––––

Visita guiada a la Font de la Canya, 
per l’equip d’arqueologia.  

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 2  

De 10 a 13 h ––––

Jornada de Portes Obertes al Centre 
d’Interpretació DO Vinífera.

A les 10 i 12 h ––––

Visita guiada al Centre 
d’Interpretació DO Vinífera. Amb 

tast del vi «Bellaterra» de Cellers 

Torres.

Dissabte 1 i diumenge 2

D’11 a 14 h i de 18 a 20 h ––––

Taller «Construeix com un iber de 
Darró», destinat a nenes i nens, on 

podran remuntar un mur elaborant 

maons de tovot amb terra, palla i 

aigua, a la vegada que aprenen sobre 

l’escriptura ibèrica.

D’11 a 14 h i de 18 a 20 h ––––

Taller «Fes d’arqueòleg per un 
dia» on haurem d’excavar per trobar 

peces i fragments amagats, tal i com 

s’efectuaria en una excavació real. 

Després s’analitzaran els elements 

recuperats, i aprendrem sobre la 

llengua ibera.

DARRÓ

VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf) 
T. 687 917 009 

FONT DE LA 
CANYA 

AVINYONET DEL PENEDÈS  
(Alt Penedès) 
T. 606 866 979

Imprescindible reserva prèvia: 
arqueovitis@gmail.com

C

C
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Horari a concretar –––– 

Consultar a www.turismetivissa.com

Jornada de Portes Obertes al centre 
d’interpretació Espai Ilercavònia.

10.30 h ––––

Visita guiada a càrrec de l’equip 

d’arqueòlegs responsable de les 

excavacions.

12 h ––––

Activitat familiar «Desxifrem la 
cultura ibèrica: petits fragments». 
Coneixereu la llengua i l’escriptura 

ibèriques mitjançant la metodologia 

d’estudi que realitzen els i les 

historiadores en el món de la recerca. 

A partir de les dades aportades de 

l’estudi dels materials arqueològics, 

us convertireu en investigadors 

i investigadores per un dia! 

Reflexionareu i extraureu conclusions 

sobre la vida de quatre personatges i la 

relació que van mantenir en el passat.

18 h ––––

Visita guiada a càrrec de l’equip 

d’arqueòlegs responsable de les 

excavacions.

Diumenge 2

Horari a concretar –––– 

Consultar a www.turismetivissa.com

Jornada de Portes Obertes al centre 
d’interpretació Espai Ilercavònia.

10.30 h ––––

Visita guiada a càrrec de l’equip 

d’arqueòlegs responsable de les 

excavacions.

12 h ––––

Activitat familiar «Desxifrem la 
cultura ibèrica: petits fragments». 
–––– Per a més informació consultar el 

programa de dissabte.

KUM – EL 
CASTELLET DE 
BANYOLES 

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

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



  

14Dissabte 1
 

10 h ––––

Visita guiada a l’establiment 
ibèric de Sant Miquel centrada 
en la llengua i l’escriptura ibera. 
Descobrirem la urbanització, 

cronologia i les troballes més 

rellevants que  hi han aparegut, 

sobretot les marques a les ceràmiques 

amb grafismes ibers.

 

De 12 h 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 –––– 

Visita guiada a l’establiment 
ibèric de Sant Miquel centrada 
en la llengua i l’escriptura ibera. 
Descobrirem la urbanització, 

cronologia i les troballes més 

rellevants que allí han aparegut, 

sobretot les marques a les ceràmiques 

amb grafismes ibers.

 

Diumenge 2 
 

12 h ––––

Visita guiada a l’establiment ibèric 
de Sant Miquel centrada en la 
llengua i l’escriptura ibera. 
 

17:30 h –––– 

Visita guiada teatralitzada, per als 
més petits, centrada en la llengua i 
l’escriptura ibera.  Uns personatges 

ens transportaran al temps en 

que estava habitat l’establiment, 

explicant les seves costums i llengua. 

Treballarem l’alfabet encunyant les 

nostres pròpies monedes!

SANT MIQUEL 
DE VINEBRE

VINEBRE (Ribera d’Ebre) 
T. 977 405 781
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19.30 h –––– 

«Les Nits de Tyrika». Festival 

d’espectacles de fusió de música 

electrònica d’avantguarda experimental 

en cultura ibèrica ancestral, primera 

edat del ferro i influències fenícies.  

–––– Lloc: Àrea de les oliveres 

mil•lenàries de l’Ermita del Remei.

Dissabte 1

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.

D’11 a 14 h i de 17 a 21 h –––– 

«Tyrika, festival iber d’Alcanar». 
Demostracions, teatralitzacions i 

tallers didàctics participatius sobre la 

llengua i l’escriptura ibèrica, elaboració 

d’una recepta, cuita de pa amb forn 

iber, ceràmica amb torn lent, cistelleria, 

tir amb fona, demostracions de fosa de 

plom, treball del ferro, i elaboració de 

teixits amb teler vertical, entre d’altres 

activitats. 

–––– Lloc: Poblat de la Moleta del Remei i 

el seu entorn.

–––– Consultar la programació a  

www.alcanar.cat

D’11 a 14 h –––– 

Taller «Desxifra el missatge», adreçat 

a infants, per conèixer la cultura dels 

Ibers a les Terres de l’Ebre i endinsar-

se en la llengua, l’escriptura, el seu ús i 

necessitat.

–––– Lloc: Casa O’Connor. Centre 

d’Interpretació de la Cultura dels Ibers.

Organitzat pel Museu de les Terres de 

l’Ebre.

18 h –––– 

Conferència per a presentar els 
darrers treballs realitzats en les 
excavacions arqueològiques al 
jaciment de Sant Jaume d’Alcanar, a 

càrrec de l’arqueòleg Dr. David Garcia 

i Rubert. 

–––– Lloc: Edifici dels Serveis Agraris 

Joan Gil.

20 h –––– 

Recreació d’un «Pacte d’Hospitium», 
a càrrec d’Aur-Art.
–––– Lloc: Àrea de les oliveres 

mil·lenàries de l’Ermita del Remei.

Diumenge 2

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.

D’11 a 14 h i de 17 a 21 h –––– 

«Tyrika, festival iber d’Alcanar». 
Demostracions, teatralitzacions i 

tallers didàctics participatius. Per a 

més informació consultar el programa 

de dissabte.

–––– Lloc: Poblat de la Moleta del Remei 

i el seu entorn.

–––– Consultar la programació a  

www.alcanar.cat

11.30 h –––– 

Visita teatralitzada «Adeu 
Bekoiltun!»», basada en un plom 

escrit aparegut al jaciment de la Moleta 

del Remei. A càrrec d’Aur-Art i el grup 

de teatre local Gresol. 

–––– Lloc: Poblat ibèric de la Moleta del 

Remei.

LA MOLETA 
DEL REMEI

ALCANAR (Montsià) 
T. 977 737 639
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12 h –––– 

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

16 h –––– 

Activitat familiar «Desxifrem la 
cultura ibèrica: petits fragments». 
Coneixereu la llengua i l’escriptura 

ibèriques mitjançant la metodologia 

d’estudi que realitzen els i les 

historiadores en el món de la recerca. 

A partir de les dades aportades de 

l’estudi dels materials arqueològics, 

us convertireu en investigadors 

i investigadores per un dia! 

Reflexionareu i extraureu conclusions 

sobre la vida de quatre personatges i la 

relació que van mantenir en el passat.

17.30 h –––– 

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

Diumenge 2

10 i 12.30 h –––– 

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

Dissabte 1 

De 10 a 13 h ––––

Visites guiades a càrrec de membres 
de l’equip d’investigació i de guies 
per descobrir la Fortalesa.

13 h ––––

Tast de vi del celler «Vinya els 
Vilars». Servei de bar. 

Diumenge 2 

De 10 a 13 h ––––

Visites guiades a càrrec de membres 
de l’equip d’investigació i de guies 
per descobrir la Fortalesa.

12.30 h ––––

Presentació de l’exposició «Paraula 
d’Indíbil: l’escriptura ibèrica en la 
Ilergècia».

13 h ––––

Taller familiar «Com escriurien 
Indíbil i Mandoni?» on aprendrem 

sobre la llengua de la seva tribu ibera.

13 h ––––

Tast de vi del celler «Vinya els
Vilars» i altres productes del territori.

LA FORTALESA 
DELS VILARS

ARBECA (Les Garrigues)
T. 973 160 008 / 973 702 028

Per a més informació: 
arqueologia@historia.udl.cat

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

COLL DEL MORO  

GANDESA (Terra Alta) 
T. 977 638 329

Imprescindible reserva prèvia: 
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat 
o al tel. 977 638 556 
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De 10 a 14.30 h i de 17 a 19.30 h –––– 

Jornada de Portes Obertes a la 
ciutat ibèrica d’El Molí d’Espígol.

10.30 h –––– 

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

11.30 h –––– 

Activitat familiar «Desxifrem la 
cultura ibèrica: petits fragments». 
Coneixereu la llengua i l’escriptura 

ibèriques mitjançant la metodologia 

d’estudi que realitzen els i les 

historiadores en el món de la recerca. 

A partir de les dades aportades de 

l’estudi dels materials arqueològics, 

us convertireu en investigadors 

i investigadores per un dia! 

Reflexionareu i extraureu conclusions 

sobre la vida de quatre personatges i la 

relació que van mantenir en el passat.

17 h –––– 

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

Diumenge 2

De 10 a 14.30 h –––– 

Jornada de Portes Obertes a la 
ciutat ibèrica d’El Molí d’Espígol.

10.30 h –––– 

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

11.30 h –––– 

Activitat familiar «Desxifrem la 
cultura ibèrica: petits fragments». 
Per a més informació consultar el 

programa de dissabte.

13 h –––– 

Tast cervesa Iberika. 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: 
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat 
o al tel. 977 638 556 

P
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10 h –––– 

Visita guiada al Complex 
Arqueològic de Els Estinclells. 
Aprofiteu la possibilitat de conèixer 

com era un poblat fortificat ilerget 

d’època ibèrica mitjançant visites 

guiades de la mà dels arqueòlegs del 

Complex Arqueològic. En el transcurs 

de la visita també s’explicarà el Camp 

d’Experimentació de la Protohistòria 

(ubicat al costat del poblat ibèric).

11.30 h ––––

Taller infantil «Escriu el teu nom en 
ibèric». Us explicarem els diferents 

suports que utilitzaven els ibers per 

escriure, el seu alfabet i us emportareu 

el vostre nom escrit.

Dissabte 1 / Diumenge 2

12 h –––– 

Visita guiada a la Necròpolis 
d’Almenara 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.

ALMENARA

AGRAMUNT (Urgell) 
T. 973 391 089

ELS 
ESTINCLELLS   

VERDÚ (Urgell) 
T. 973 347 216

Per a més informació:   
estinclellsdifusio@gmail.com 
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20 h ––––

Xerrada-taller «L’escriptura ibèrica 
i els seus suports materials» a càrrec 

de la Dra. Montserrat de Rocafiguera i 

d’Irene Berenguer.

–––– Lloc: Sala Mirador del Centre 

Cultural.

Dissabte 1 

17 h ––––

Caminada de Folgueroles al Casol 
de Puigcastellet.
Sortida de la plaça Verdaguer de 

Folgueroles.

18 h ––––

Representació de l’obra de teatre 
«Històries del Casol» a càrrec del 

grup de nens i nenes del Teatre de 

l’Atlàntida. 

–––– Lloc: El Casol de Puigcastellet

Tot seguit, caminada de retorn a 

Folgueroles. Tornarem que serà fosc, 

es recomana frontal o llanterna i aigua.

Dissabte 1

De 10 a 13 h ––––

 2a edició de  l’Sketchcrawl de 
l’Esquerda. Passeja i dibuixa pel jaciment. 

–––– Organitzat conjuntament amb USk 

Osona (Osona Urbansketchers).

18 h ––––

Caminada « Un recorregut pels noms de 
lloc entorn a l’Esquerda. El reflex d’un 

passat antic». Recorregut fàcil de 5 km 

aprox., amb el guiatge de Montserrat de 

Rocafiguera.

–––– Lloc d’inici: Museu Arqueològic de 

l’Esquerda 

Diumenge 2 

10 h ––––

Esmorzar del Cap de Setmana Ibèric.

10.30 h ––––

Visites comentades al jaciment 
arqueològic de l’Esquerda.

10.30 h ––––

Taller familiar d’escriptura ibèrica al 
jaciment arqueològic de l’Esquerda.

12 h ––––

Conferència «La llengua dels ibers. Claus 
per resoldre un enigma». A càrrec del 

Doctor en Filologia Clàssica (Paleohispànica) 

Joan Ferrer i Jané, a la Sala d’actes del Museu 

Arqueològic de l’Esquerda.

L’ESQUERDA

RODA DE TER (Osona) 
T. 938 540 271

Imprescindible reserva prèvia 
per l’Sketchcrawl, la caminada 
i l’esmorzar a:  
m.a.esquerda@rodadeter.cat 
o al tel. 938 540 271

EL CASOL DE 
PUIGCASTELLET   

FOLGUEROLES (Osona) 
T. 938 122 329
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A les 10 h, 11.30 h i 13 h –––– 

Visita comentada a les restes del 
jaciment, on podreu conèixer qui eren 

i com vivien els ibers a través dels seus 

carrers, cases, muralla, torres... i gaudir 

de les vistes panoràmiques que ofereix 

amb Montserrat de fons.

10.30 i 12 h –––– 

Taller infantil «Escriu com un iber» 
per aprendre l’escriptura ibèrica.

Dissabte 1

D’11 a 14 h de 16 a 18 h –––– 

Jornada 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.

Diumenge 2 

D’11 a 14 h ––––  

Jornada de Portes Obertes. 
 

11.30 h ––––  

Visita teatralitzada. Un centurió 

romà us farà la visita guiada ampliada 

amb els nous descobriments de la 

darrera excavació.

Tot seguit un tastet gratuït dels nous 

vermuts nòrdics del Castellot. 

EL CASTELLOT  

BOLVIR (Cerdanya) 
T. 972 895 001

Imprescindible reserva prèvia: 
museu@bollvir.cat  
o al tel. 972 89 51 92

EL COGULLÓ   

SALLENT (Bages)
T. 938 370 966

Imprescindible reserva prèvia: 
www.sallentturisme.cat 
o al tel. 938 370 966  

D
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