C. Jujol-Can Negre
Pl. de Catalunya, s/n
Tel. 93 373 73 63
cannegre@sjdespi.net

Horari d’exposicions

De dilluns a divendres de 10 a 13 hores
de dilluns a dijous de 17.30 a 20 hores
Diumenges de 12 a 14 hores

Àrea de Cultura

Vico Micià

L'Imperi romà, successor de la República romana, va
controlar el món mediterrani i bona part de l'Europa
occidental. La consolidació del port a l’estuari del
Llobregat, la fundació de Barcino i la construcció d’un
tram de la Via Augusta varen fer del Baix Llobregat un
important focus de romanització a l'antiguitat.
L’arquitectura romana, l’art i el dret romà formen
part del seu llegat.
A la ciutat de Sant Joan Despí s’han trobat vil·les romanes
al voltant de l’església, les Begudes i Torreblanca, així
com altres evidències de l’empremta romana com un
forn de calç. En aquests jaciments s'han trobat
nombrosos fragments de marbres, tessel·les, objectes de
la vida quotidiana i de la vida industrial i agrària. Un
important camp de sitges i nombroses restes de
ceràmica són igualment testimoni de la consolidació d’un
nucli de població entre els segles I a.C. i IV d.C.
Aquesta exposició ha recuperat algunes d'aquestes
restes arqueològiques aparegudes al nostre municipi per
exposar-les i donar a conèixer un període històric
important de la nostra ciutat.

Activitats relacionades
amb l’exposició:

Tallers artístics
per a famílies

Dia 14 d’octubre a les 19 h
Conferència sobre “Sant Joan Despí i la part
baixa del Llobregat a l’època romana”
A càrrec de Josep Maria Solías, doctor en
història antiga per la UB, director del museu
d’Història de l’Hospitalet de Llobregat.
Lloc: Centre Jujol – Can Negre

Visita guiada i taller didàctic per
l’exposició de Roma a Sant Joan Despí

Dia 8 de novembre a les 10 h
Recorregut per la Via Augusta del Baix Llobregat
A càrrec de Raül Sanz i Alfredo Nuñez
Lloc de trobada: Centre Jujol – Can Negre
Dia 13 de novembre a les 17 h
Recorregut per la ciutat romana de Barcelona
A càrrec de Carles Español Isart
Lloc de trobada: a les 16 h a l’estació de Renfe
de Sant Joan Despí
Dia 29 de novembre a les 9 h
Recorregut per la ciutat romana d’Empúries
Lloc de trobada: carrer Sant Martí de l’Erm

D’11.30 a 13 hores els dies:
12 d’octubre per edats de 3 a 5 anys
26 d’octubre per edats de 6 a 10 anys
9 de novembre per edats de 3 a 5 anys
23 de novembre per edats de 6 a 10 anys
Les activitats hauran de ser
concertades prèviament al mateix
centre, per telèfon o per correu
electrònic.

Exposició
Vico Micià,

Sant Joan Despí
en època romana

Exposició

Centre Jujol-Can Negre
Del 8 d’octubre
(inauguració a les 19.30 h)

al 30 de novembre de 2014

