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El comerç marítim i les vies de navegació han estat sempre el nexe d’unió
de cultures i civilitzacions. El mar ha estat la gran autopista dels avenços
tècnics, de les idees i, perquè no recordar-ho també, de revoltes i malalties.
A casa nostra l’exemple paradigmàtic el trobem a Empúries. Ja el seu
nom ens posa de manifest, precisament, el comerç i els enclavaments
comercials que els grecs van establir per tot el Mediterrani. Història ben
coneguda i recorrent per a tothom.
Però, què sabem exactament de la manera de navegar d’aquells primers
comerciants? Com estructuraven les seves rutes? Com eren els vaixells
en què confiaven les seves vides en llargs trajectes a la recerca de nous
mercats?
I en època romana, com es va arribar a un “Mare Nostrum” tantes vegades
repetit i citat però que ningú explica amb detall la llarga feina que va
suposar d’aconseguir-lo?
Són molts interrogants que encara avui només sabem respondre d’una
manera preliminar, però on cerquem principalment aconseguir una visió
de conjunt, no només d’aquests avenços, tant en tècnica, geografia i
comerç, sinó, també, apropant-nos-hi des de la perspectiva dels seus
protagonistes, és a dir, aquesta gent de mar que desenvolupava les seves
tasques quotidianes dins d’un vaixell, sempre amb un futur incert, que
desembocava en unes fortes pors i creences. Elements que inherents a
aquests mariners van formar, amb el pas de generacions i generacions
de gent que s’embarcava a la mar, una cultura tan pròpia i tan específica
com la cultura marítima del Mediterrani.
A més, tenim la sort que gran part de les explicacions a aquests
interrogants es poden fer a partir d’exemples relacionats amb la navegació
al voltant d’aquest enclavament tan representatiu que es diu Empúries
i que avui és l’emblema de l’Escala.

Gustau Vivar
Responsable del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
Museu d’Arqueologia de Catalunya.

EL COMERÇ MARÍTIM D’ÈPOCA
CLÀSSICA FINS ALS NOSTRES DIES
A EMPÚRIES –L’ESCALA.



XVII EDICIÓ DEL TRIUMVIRAT
MEDITERRANI
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A l’antiguitat romana, triumvir era cadascuna de les tres persones que
formaven una comissió o associació per governar la república. Molts dels
aspectes de la vida política, administrativa, social, jurídica i religiosa de
Roma es regien per aquest procediment col•legiat.

A Empúries, van conviure tres pobles antics amb cultures diferents: els
grecs, els ibers i els romans. La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani
us permetrà reviure aquesta triple riquesa cultural a través d’activitats
culturals, lúdiques i recreatives que ens acostaran a la vida de l’antiguitat.
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Exposició de fotos
III CONCURS DE FOTOGRAFIA

TRIUMVIRAT MEDITERRANI

2

Del 14 al 26 de maig de 2012

Exposició de les fotos guanyadores del III Concurs de Fotografia Triumvirat
Mediterrani i d’una selecció d’altres fotos feta pel jurat del concurs. Les
fotos recullen moments, activitats o impressions de la passada edició del
Triumvirat.

Horari: de dl a dv, de 16 h a 20 h. Dissabtes, de 10 a 13 h.

El diumenge dia 12 les fotos estaran exposades al carrer Alfolí.

Lloc: Biblioteca Víctor Català. Plaça Víctor Català, 10

Psicolabis grecoromà.
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X Marató d’Empúries

08:30 h
Al MAC-Empúries, sortida de la
Marató,  la Mitja Marató i de la
Cursa de 10 km des de la Neàpolis
d’Empúries.

*Més informació a
www.maratoempuries.org

DIUMENGE, 29 D'ABRIL
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Roma Victrix

Converteix-te en legionari de la Roma Imperial. Forma part de les mítiques
legions que forjaren l'imperi més gran d'Europa. L'activitat consisteix en
una breu immersió en la vida dels legionaris romans: formar fila, columna,
avançar en formació, línies de defensa, etc.

Durada: 30 minuts. Edat a partir de 12 anys. Preu: 3 euros.
Horari: d'11 a 13 h i de 16 a 19 h.

Lloc: al MAC-Empúries

DISSABTE, 12 DE MAIG
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Divendres, 4 de maig

A les 20 h, els alumnes de llatí i grec de 1r i 2n batxillerat de l’IES el Pedró
llegiran diversos textos clàssics sobre navegació a l’antiguitat clàssica a la
llibreria Vitel•la.

Dilluns, 7 de maig

De 10 h a 14 h, I Trobada Romans Mar i Muntanya. Amb la participació
d’alumnes de llatí dels instituts El Pedró, de l’Escala; Bosc de la Coma, d’Olot,
i  Brugulat, de Banyoles. Visita al MAC-Empúries i gimcana preparada pels
alumnes de l’Escala. Col•laboren els Camps d’Aprenentatge d’Empúries i
Olot i el MAC-Empúries.

Dijous, 10 de maig

De 9 a 12 h, al CEIP Empúries, alumnes de 1r de batxillerat de l’IES El Pedró
faran tallers sobre navegació a l’antiguitat als alumnes de 3r i 4t de les
escoles Empúries i Esculapi.

Dissabte, 12 de maig

A les 19:00 h a la Biblioteca Víctor Català, conferència:
EL COMERÇ MARÍTIM D’ÈPOCA CLÀSSICA FINS ALS NOSTRES DIES A EMPÚRIES
 I L’ESCALA a càrrec de Gustau Vivar, responsable del Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya.

ACTIVITATS ESCOLARS

2

CONFERÈNCIA

1
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11:00 h
a la Platja i Nucli Antic, Obertura del Triumvirat Mediterrani i del Mercat
d'Artesania i Productes  Naturals.

Tot el dia, a la MAC-Empúries, Jornada de Portes Obertes a Empúries.
Tot el dia, a la Riba, Passejades en Poni.
Tot el dia, a la Riba, Passeig en quadriga romana. (tiquets al punt
                                   d'informacio).
Tot el dia, a la Riba, Carrousel ecològic i altres activitats infantils i de
                                   família.

D'11:00 a 13:30h
a la MAC-Empúries, Roma Victrix! Converteix-te en legionari romà.*

D'11 a 14:00 h
 a la Platja, Oficis artesanals romans: salaons, encuny, medicina, cosmètica,
corder, sabater, pesca i ceràmica.

11:00 h
 al MAC-Empúries, Visita guiada romana a Empúries.

11:00 h
 a la Platja, Taller i explicació del funcionament d'un torn de ceràmica.

11:15 h
 a la Platja, Explicació de l'elaboració de salaons i pesca.

11:15 h
 a la Riba petita, Tir amb arc.

11:30 h
 a la Platja, Explicació de l'elaboració de cordes i sabates.

11:45 h
 a la Platja, Explicació sobre l'encuny de moneda romana.
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DISSABTE,12 de maig
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12:00 h
al  MAC-Empúries,  Vis ita  guiada romana a Empúries.

12:00 h
 a la Platja, Entrenament militar romà amb la Legió V Macedònica i
Cohort II Centúria de Blanes.

12:30 h
 a la Platja, Lliurament de premis i inauguració de l'exposició del "III
Concurs de Fotografia".

12:45 h
 a la Platja, Explicació de la cosmètica i la medicina romanes.

13:00 h
 a la Platja, Vida quotidiana al campament romà, amb la Legió V
Macedònica I Cohort II Centúria de Blanes.

PER MENJAR
Diversos restaurants de l'Escala oferiran el menú del Triumvirat amb
plats d'inspiració grecoromana. Consulteu programa.

DE 16:00 h a 20:00 h
 a la Platja, Oficis artesanals romans: salaons, encuny, medicina,
cosmètica, corder, sabater, pesca i ceràmica.

DE 16:00 h a 19:00 H
al MAC-Empúries, Roma Victrix! Converteix-te en legionari romà.*

16:00 h
al MAC-Empúries, Visita guiada romana a Empúries.

16:00 h
 a la Platja, Taller i explicació del funcionament d'un torn de ceràmica.
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XIV

16:15 h
a la Platja, Explicació de l'elaboració de salaons i pesca.

16:30 h
 a la Platja i  carrers del Nucli Antic, Formació militar romana, amb la Legió
V Macedònica I Cohort II Centúria de Blanes.

17:00 h
 al MAC-Empúries, Visita guiada romana a Empúries.

17:00 h
 a la Riba, Taller de mosaics per a la mainada.

17:00 h
 a la Platja, Explicació de l'elaboració de cordes i sabates.

17:00 h
 a la Riba petita, Tir amb arc.

17:15 h
a la Platja, Explicació sobre l'encuny de moneda romana.

17:30 h
a la Platja, Entrenament militar romá  amb la Legió V Macedònica I Cohort
II Centúria de Blanes.

18:00 h
al MAC-Empúries, Visita guiada romana a Empúries.

18:00 h
a la Platja, Taller i explicació del funcionament d'un torn de ceràmica.

18:15 h
a la Platja, Explicació de la cosmètica i la medicina romanes.
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18:30 h
a la Platja, Demostració de tècniques militars romanes i formació militar,
amb la Legió V Macedònica I Cohort II Centúria de Blanes.

19:00 h
a la Biblioteca Víctor Català, conferència El comerç marítim d’època clàssica
fins als nostres dies a Empúries i l’Escala, a càrrec de Gustau Vivar, responsable
del CASC

19:30 h
a la Platja, Vida quotidiana al campament romà, amb la Legió V Macedònica
I Cohort II Centúria de Blanes.

20:00 h
 a la Platja, Lluita de Gladiadors, amb Excàlibur.

* Activitats per a majors de 12 anys i adults. Cada 30 minuts. Preu: 3 €.

DISSABTE, 12 de maig
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IV CONCURS DE FOTOGRAFIA

TRIUMVIRAT MEDITERRANI

BASES

El concurs de fotografia Triumvirat Mediterrani és un aparador perquè totes les
persones que estimen la fotografia i els agrada el Triumvirat mostrin i comparteixin
les seves fotografies en totes les seves facetes, exceptuant muntatges i
manipulacions digitals.

TEMÀTICA

S’estableix una sola categoria sobre qualsevol aspecte del Triumvirat Mediterrani
2012.
Pot participar-hi tothom que compleixi aquestes bases. Les fotografies d’anys
anteriors seran desqualificades.

PARTICIPACIÓ

Cal enviar les fotografies i les dades personals a:
Oficina de Turisme de l’Escala
IV Concurs de Fotografia Triumvirat Mediterrani
Plaça de les Escoles,
17130 – L’ESCALA

CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

Han de ser en suport digital i poden ser en color o en blanc i negre.
Les fotografies no poden tenir cap tipus de decoració, marc o identificació de
l’autor.
La mida és lliure, però haurà de ser mínima de 21x29’5 cm a 300 dpi de resolució
i en format jpg o tiff.
Cada autor pot participar amb un màxim de 10 fotografies.
Les fotografies no es retornaran i quedaran en propietat de la Comissió Triumvirat
Mediterrani.
Dades personals que s’han d’aportar en un sobre tancat:
Nom i cognoms, fotocòpia  DNI, adreça i telèfon, i signatura acompanyada del
text: “Cedeixo els drets d’explotació de la fotografia, sempre i quan es faci constar
l’autor”.
Les fotografies es presentaran en CD o DVD, i les dades personals es presentaran
en un sobre tancat. Cap fotografia no pot tenir cap referència que identifiqui
l’autor.
Les fotografies que no s’ajustin a aquestes bases seran descartades pel jurat.



XIX

TERMINI

Del  12 de maig al 31 d’octubre de 2012.

El resultats es donaran a conèixer el dia de la inauguració de l’exposició que
tindrà lloc a la sala Municipal d’Exposicions el maig del 2013.

PREMIS

1r. Una nit d’hotel, un sopar, una ruta en vaixell, una visita romana al Museu
       d'Arqueologia de Catalunya-Empúries i una degustació d’anxoves de l’Escala
      per a dues persones.
2n.Un sopar, una ruta en vaixell,  una visita romana al Museu
       d'Arqueologia de Catalunya-Empúries.
3r. Una ruta en vaixell, una visita romana al MAC-Empúries, una ruta guiada pel
     patrimoni de l'Escala a càrrec del MASLE i una degustació d’anxoves de
       l’Escala per a dues persones.

Els premis són subjectes a canvis sense previ avís.

JURAT

El jurat estarà format per: un representant de la UBET, un representant de
l’Ajuntament, un representant del MAC-Empúries, un fotògraf professional i un
artista local.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

Es podrà declarar desert qualsevol premi.
Un mateix autor no podrà acumular més d’un premi.
Una selecció de fotos formarà part de l’exposició que tindrà lloc durant el XVII
Triumvirat Mediterrani, el mes de maig de 2012. El dia de la inauguració es
lliuraran els premis.
Les fotografies passaran a ser propietat de la Comissió del Triumvirat Mediterrani
i s’utilitzaran per a il•lustrar el programa del Triumvirat 2012 respectant-ne
l’autoria.
Els autors cediran els drets d’explotació per a qualsevol finalitat i ús posterior
de les fotos a la Comissió del Triumvirat Mediterrani.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases i del dictamen
inapel•lable del jurat.
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases la resoldrà el jurat.
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MENÚ DEL TRIUMVIRAT

XVII TRIUMVIRAT MEDITERRANI
L'ESCALA-EMPÚRIES

Els següents restaurants oferiran un menú especial
d'inspiració grecoromana amb motiu del Triumvirat
Mediterrani.

RESTAURANT CA L'HEREU
C/ Barcelona, 2-4
Telf. 872 20 15 36

RESTAURANT EL MOLÍ DE L'ESCALA
Camí de les Corts- Camp dels Pilans
Telf. 972 77 4727

RESTAURANT ELS PESCADORS
Port d'en Perris, 5
Telf. 972 77 07 28

RESTAURANT MIG MELÓ
Camí Ample, 60-62
Telf. 972 77 38 05

5*Consulteu menús al Punt d'informació a la Platja.



Servei de transport gratuït del CARRILET

De la Punta (mercat)        cap al MAC-Empúries
Sortides a les 10.30 – 11.30 – 15:30 - 16.30 – 17.30

Del MAC-Empúries        a la Punta (mercat)
Sortides a les 11.00 – 12.00 – 16.00 – 17:00 - 18:00

Navegem A EMPÚRIES

Passeig en barca fins al Riuet, Empúries, Moll Grec, Sant Martí i la
Clota.

Sortida de la Platja

Matí: a les 11:30 i a les 12:30 hores.
Tarda: a les 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00 hores.

Venda de tiquets al punt d’informació.

Organitza: Creuers Mare Nostrum.

Dissabte, 12 de maig
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col·laboradors

Amb el suport de:

www.triumviratmediterrani.org

ADET
ANXOVES EL XILLU

CAIXA PENEDÈS
CER L'ESCALA

CLUB NÀUTIC L’ESCALA
CREUERS MARE NOSTRUM

DIARI DE GIRONA
EL PUNT

ESCOLA EMPÚRIES
ESCOLA ESCULAPI

FOTO EXPRESS MAGRET
HORA NOVA

HOSTAL EL ROSER
HOSTAL EMPÚRIES

IES EL PEDRÓ
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PENYA BLAUGRANA
RÀDIO L’ESCALA

RESTAURANT MAS CONCAS
RESTAURANT EL NAVILI

SALAONS FIGUERAS
SETMANARI L’EMPORDÀ

TRANSPORTS EL CARRILET (MASSEGUR)
TV L’ESCALA

VIVERS MONER
VOLUNTARIAT ESCALENC

Organitza: AJUNTAMENT
DE L'ESCALA
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