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Ullastret

ULLASTRET (Baix Empordà)
T 972 17 90 58
Dissabte 1
De 10.30 a 14 h. Visita teatralitzada
a la ciutat ibèrica d’Ullastret i al
jaciment de Sant Sebastià de la
Guarda (Palafrugell). Participareu
en les transaccions comercials entre dos comerciants ibèrics! Sortida i retorn en bus des de Palafrugell i Ullastret. Activitat gratuïta.
D’11 a 20 h. Visita virtual a la ciutat
ibèrica d’Ullastret en 3D. Un audiovisual amb ulleres de realitat virtual
et portarà a la ciutat ibèrica tal com
era fa 2.200 anys! Activitat gratuïta.
D’11 a 12 h. i de 16.30 a 17.30 h. Visita
teatralitzada: dels ibers a l’Ullastret medieval. Indiketa, habitant
de la ciutat ibèrica d’Ullastret, farà
un viatge en el temps i apareixerà
enmig del nucli històric medieval.
El batlle Pere Terrades li explicarà
l’Ullastret medieval. Activitat gratuïta.
D’11 a 13 h. i de 16.30 a 19.00 h.
Activitats comercials i tallers. Al
nucli històric d’Ullastret hi haurà demostracions i tallers de fabricació i
decoració de ceràmica, encuny de
moneda, fabricació de cervesa, etc.
Activitats gratuïtes.
D’11 a 20 h. Tastets ibers. En el nucli
històric d’Ullastret.
Preu: 2,50 - 4 € cada tastet.
De 17 a 19 h. Vol captiu en globus aerostàtic. Gaudiu d’una vista excepcional des del cel del territori dels
indiketes. Disponible segons condicions climatològiques. Preu: 5 €.
Diumenge 2
De 10 a 12 h. Vol captiu en globus
aerostàtic. Activitat disponible segons condicions climatològiques.
Preu: 5 €.
D’11 a 20 h. Visita virtual a la ciutat ibèrica d’Ullastret en 3D. Un
audiovisual amb ulleres de realitat
virtual et portarà a la ciutat ibèrica
tal com era fa 2200 anys! Activitat
gratuïta.
D’11 a 13 h. i de 16.30 a 19.00 h.
Activitats comercials i tallers. Activitats gratuïtes.
D’11 a 20 h. Tastets ibers. En el nucli històric d’Ullastret.
Preu: 2,50 - 4 € cada tastet.
D’11 a 12 h. i de 16.30 a 17.30 h. Visita
teatralitzada: dels ibers a l’Ullastret medieval. Activitat gratuïta.
Activitats d’aforament limitat.

Puig de Castellet

LLORET DE MAR (La Selva)
T 972 36 47 35
Dissabte 1 i diumenge 2
D’11 a 18 h. Jornada de portes
obertes al jaciment de Puig de
Castellet.
De 10 a 13 h i de 17.30 a 19.30 h.
Jornada de portes obertes al
Centre d’Interpretació dels Ibers
de Can Saragossa (Lloret).
Dissabte a les 17.30 h. Taller infantil
“Fem d’arqueòleg!”. En el Centre
d’Interpretació dels Ibers de Can
Saragossa.
Diumenge a les 12 h. Visita guiada al
jaciment ibèric de Puig de Castellet. En acabar es podran degustar aliments ibers i, pels adults,
cervesa artesana.
Activitats gratuïtes, es recomana
reserva prèvia al 972 36 44 54.

Castell

PALAMÓS (Baix Empordà)
T 972 17 90 58 / 972 60 04 24
Dissabte 1
A les 19.00 h. Conferència: el comerç per via marítima i fluvial a
l’antiguitat. A càrrec del Dr. Gustau
Vivar, director del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
Diumenge 2
De 10.30 a 14 h. Visita teatralitzada al jaciment de Sant Sebastià
de la Guarda i al poblat ibèric de
Castell (Palamós). Coneixereu a
Bilisteges i Abadutiker que us explicaran com comerciaven i quins
productes transportaven. Sortida i
retorn en bus des de Palafrugell i
Palamós. Activitat gratuïta.

Sant Sebastià de la Guarda
PALAFRUGELL (Baix Empordà)
T 972 307 825
Dissabte 1
De 10.30 a 14 h. Visita teatralitzada al jaciment de Sant Sebastià
de la Guarda i a la ciutat ibèrica
d’Ullastret. Participareu en les
transaccions comercials entre
dos comerciants ibèrics! Sortida i
retorn en bus des de Palafrugell i
Ullastret. Activitat gratuïta.
Diumenge 2
De 10.30 a 14 h. Visita teatralitzada a la ciutat ibèrica d’Ullastret
i al jaciment de Sant Sebastià de
la Guarda (Palafrugell). Coneixereu a Bilisteges i Abadutiker que
us explicaran com comerciaven
i quins productes transportaven.
Sortida i retorn en bus des de Palafrugell i Palamós. Activitat gratuïta.

Ca n’Oliver

CERDANYOLA DEL VALLÈS
(Vallès Occidental)
T 93 692 33 22 / 93 580 45 00
Dissabte 1
D’11 a 14.30 i de 16.30 a 20 h.
Jornada de portes obertes al
Museu i al Poblat.

12 h. “Comerciants a Ca n’Oliver”.
Visita guida al poblat i al museu.
17 h. Visita teatralitzada “En Bilos
i la Betinin van de compres”.
Diumenge 2
De 10.30 a 14 h. Jornada de portes
obertes al Museu i al Poblat.
De 10.30 a 13.30 h. Treballar per
canviar i comprar! Tallers de tria de
cereals i d’encunyació de moneda,
de màscares dels Déus grecs i de
joieria cartaginesa, taller-demostració del transport d’àmfores romanes, i joc de pistes del comerç antic
per a famílies amb obsequi final!
12 h. Visita guiada a l’exposició permanent “Cerdanyola, terra d’ibers”.
12 h. Visita guiada a l’exposició “La
fi és el principi. Pràctiques funeraris a la Catalunya prehistòrica”.
13.30 h. “Els poblats laietans se
saluden”. Comunicació amb miralls
amb els jaciments del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet i
Les Maleses de Montcada i Reixac.

Puig Castellar

SANTA COLOMA DE GRAMENET
(Barcelonès)
T 93 385 71 42
Diumenge 2
D’11 a 14 h. Comprar i vendre, l’intercanvi i la moneda. Activitats
infantils i familiars (tallers, escenificacions, jocs, degustació...) per
conèixer què i com comerciaven
els nostres avantpassats ibers.
D’11.15 a 12.15 h. El comerç dels
ibers del Puig Castellar. Visita
guiada per a descobrir l’activitat
comercial dels habitants del Puig
Castellar. Coneixereu les troballes
fetes en les darreres excavacions,
entrareu a un habitatge ibèric reconstruït i podreu utilitzar el mòdul
d’interactius instal·lat al jaciment.
13.30 h. Els poblats de la Laietània se saluden. Comunicació amb
miralls amb els jaciments de Ca
n’Oliver de Cerdanyola del Vallès i
Les Maleses de Montcada i Reixac.

Puig del Castell

CÀNOVES I SAMALÚS
(Baix Montseny)
T 93 871 00 18
Dissabte 1
10.30 h. Passejada fins el jaciment. Caminada de 30-40 minuts
pel sender senyalitzat.Punt de sortida: Antigues Escoles de Samalús
– Centre Cívic de Samalús.
11.15 h. Visita teatralitzada. A càrrec d’uns antics habitants de la ciutat de Lauro, esbrinarem com era
la vida en aquest poblat fortificat i
amb quins productes comerciaven
en els mercats.
13 h. Beguda i tast amb productes
ibèrics seguint un antic receptari!
Lloc: Antigues Escoles de Samalús.
A càrrec de CuinaVO.

Olèrdola
OLÈRDOLA (Alt Penedès)
T 93 890 14 20 / 675 782 936
Dissabte 1
De 10 a 17.30 h. Jornada de portes
obertes.
Diumenge 2
De 10 a 17.30 h. Jornada de portes
obertes.
12 h. Els perfums d’Orient. Taller
experimental per a descobrir el comerç d’objectes preuats a l’antiguitat, elaborareu un perfum com ara
fa 2.300 anys!

La Ciutadella

CALAFELL (Baix Penedès)
T 977 69 46 83 / 647 751 569
Dissabte 1
De 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Jornada
de portes obertes.
11 h. Mercadeig Mediterrani. Què
s’hi guanya? Activitat familiar per
aprendre jugant sobre els productes que es comerciaven pel Mediterrani antic. Qui farà més bons
tractes comercials? Veniu a jugar!
Places limitades, reserva prèvia.
De 16 a 18h. La moneda en època
ibèrica: l’encunyació. Podreu veure i participar en la fabricació de
moneda.
Diumenge 2
De 10 a 14 h. Jornada de portes
obertes.
11 h. El vi a l’Antiguitat, un producte del comerç mediterrani.
Aprendrem com es produïa el vi a
l’antiguitat en una premsa experimental on els més atrevits podran
aixafar el raïm. Viurem, veurem i
beurem el vi en tot el seu procés!
Places limitades, reserva prèvia.

Darró

Els Estinclells

Dissabte 1 i diumenge 2

Dissabte 1

D’11 a 14 h i de 17 a 19 h. Jornada de
portes obertes i visites guiades.
A càrrec d’un dels arqueòlegs de
l’equip d’investigació.

De 10 h a 2.00 am. El comerç de la
ceràmica ibera. Cocció de la ceràmica dins d’un forn Iber durant més
de 20 h aprox.! Els habitants ibers
us explicaran què feien després de
la cuita i com la comercialitzaven.
12 h. Visita guiada al poblat per
descobrir aspectes com el comerç,
el vi, la ramaderia i el tèxtil.

VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)
T 687 917 009

El Castellet de Banyoles

TIVISSA (Ribera d’Ebre)
T 93 424 65 77 / 691 213 341
Diumenge 2
11 i 13 h. Visites guiades a la ciutat
ibèrica en un entorn excepcional
sobre el riu Ebre.
De 10 a 14 h. El comerç de la sal fa
2.300 anys. Descobrireu la importància de la sal com a producte de
luxe i elaborareu sals aromàtiques
com es feia a l’antiguitat!

Sant Miquel

Dissabte 1
De 10.30h a 12h. Visita guiada
al jaciment. De la mà de l’equip
d’arqueologia.
13 h. Presentació del vídeo del Centre d’Interpretació DO VINÍFERA:
“Una xarxa comercial de gran
abast” i tast de vins Penedesencs.
De 17 a 18.30 h. Visita guiada al
jaciment. De la mà de l’equip
d’arqueologia.
Punt de trobada de les activitats
a Sant Pere d’Avinyó, al costat
mateix del jaciment.

Diumenge 2
D’11 a 14 h. Accions teatrals del
bescanvi entre ibers.
12 h. Piada en la premsa ibèrica i
recreació del comerç amb vi. Tast
de vi amb atuells ibers i venda de vi.
13 h. Visita guiada al poblat per
descobrir aspectes com el comerç,
el vi, la ramaderia i el tèxtil.

Fortificació Ibèrica del
Montgròs

VINEBRE (Ribera d’Ebre)
T 977 40 57 81
Dissabte 1
A partir de les 17 h. Ritual de benvinguda a l’establiment.
Taller d’elaboració de figuretes ibèriques de ceràmica trobades al poblat.
Visita guiada destacant la premsa
de vi i oli, us explicarem la producció, l’emmagatzematge i el comerç
d’aquests productes.
Degustació de vi, oli i cervesa. A
càrrec d’empreses locals.
Berenar amb productes que ja
consumien els ibers: paté d’oliva,
formatges, fruits secs, pa amb oli,
cervesa i vi.

La Moleta del Remei
ALCANAR (Montsià)
T 977 70 29 54

EL BRULL (Osona)
T 93 884 06 92 (ds i dg)
www.muralles.cat
Dissabte 1

A les 11 i 13 h. Visita guiada al jaciment a càrrec dels arqueòlegs. Sortida: Centre d’Informació del Brull.
Diumenge 2
12 h. Visita teatralitzada amb un
soldat i una camperola ibèrica, us
explicaran els productes que bescanviaven i quin era el sou dels
soldats.
13.30 h. Tast i beguda ibèrics.
Descobriu sabors de fa més de
2.000 anys!

El Casol de Puigcastellet

Dissabte 1
De 17.30 a 18.30 h. Et canvio blat
per plats! Joc de pistes per a
descobrir com s’establien els intercanvis comercials ibers I quins
objectes utilitzaven. Lloc: Centre
d’Interpretació de la Cultura dels
Ibers-Casa O’Connor d’Alcanar.
Diumenge 2
D’11.30 a 12.30 h. Arriba un vaixell, baixem a la platja! Visita teatralitzada amb personatges que
escenificaran com s’establien els
intercanvis i el comerç amb les diferents cultures que arribaven a la
costa. Lloc: Poblat iber de la Moleta del Remei (Alcanar).

Coll del Moro

GANDESA (Terra Alta)
T 93 424 65 77

FOLGUEROLES (Osona)
T 93 812 23 29
Dissabte 1

18 h. Caminada popular fins el jaciment. Sortida: Pl. Verdaguer.
18.45 h. Tast ibèric amb productes
que es menjaven fa 2.300 anys!
19 h. Tallers sobre la vida quotidiana dels ibers. Experimenteu
com era la vida en un poblat ibèric!
En acabar caminada de retorn a
Folgueroles.

L’Esquerda

RODA DE TER (Osona)
T 93 854 02 71 www.lesquerda.cat
Dissabte 1
18 h. Presentació de la senyalització del jaciment.
Diumenge 2

Dissabte 1
11, 12.30 i 17 h. Visites guiades al
poblat fortificat i a la necròpolis,
conjunt únic a Catalunya!
17.30 h. Taller d’elaboració i comerç del vi a l’època ibèrica.
Diumenge 2

10 h. Esmorzar del Cap de Setmana ibèric.
10 h. Mercadet ibèric amb productes
que es consumien en època ibèrica.
11 h. Taller d’encuny de moneda i
de cistelleria.
11.30 h. Visita comentada al jaciment arqueològic.

11 i 12.30 h. Visites guiades al poblat fortificat i a la necròpolis,
conjunt únic a Catalunya!

El Cogulló

La Fortalesa dels Vilars

Dissabte 1

ARBECA (Les Garrigues)
T 973 16 00 08 / 973 70 20 28
Divendres 30
Inauguració de la mostra “La
Fortalesa dels Vilars d’Arbeca.
Terra, Aigua i Poder en el món
iber” que recull els resultats dels
més de trenta anys de recerca
arqueològica.
Dissabte 1 i diumenge 2
A les 10.30 i 12.30 h. Visites guiades. A càrrec dels arqueòlegs/es
que us explicaran les troballes de
les darreres excavacions.
A les 10.30 i 12.30 h. Visita guiada
a l’exposició “La Fortalesa dels
Vilars d’Arbeca. Terra, Aigua i Poder en el món iber” a càrrec dels
comissaris de la mostra.
Organitzen: Ajuntament d’Arbeca,
Associació Amics dels Vilars i Grup
d’Investigació Prehistòrica de la
Universitat de Lleida.

El Molí d’Espígol
TORNABOUS (Urgell)
T 93 424 65 77

SALLENT (Bages)
T 93 837 02 00
A les 10, 11, 12 i 13 h. Visita guiada al poblat ibèric del Cogulló. Hi
haurà autocar des de Sallent per
arribar al jaciment. Informació i
reserves al 93 837 09 66.
Diumenge 2
A les 10 i 11 h. Visita guiada al poblat ibèric del Cogulló. Hi haurà
autocar des del barri de la Botjosa
per arribar al jaciment.
12 h. Inauguració de la senyalització instal·lada en el jaciment.

El Castellot

BOLVIR (Cerdanya)
T 972 895 192
Dissabte 1
D’11 a 14 h. i de 16 a 18 h. Jornada
de portes obertes.
11 h. Visita guiada al jaciment.
12.30 h. Taller familiar “L’or dels
Ceretans”. Troba i emporta’t l’or
del riu Segre. Descobrireu com
s’extreia aquest or, quin ús se’n feia
i us emportareu una petita mostra
de l’or que trobeu! Preu: 3 €.
Diumenge 2

Diumenge 2
11 i 13 h. Visites guiades a la ciutat ibèrica del Molí d’Espígol.

Font de la Canya

AVINYONET DEL PENEDÈS
(Alt Penedès)
T 93 897 00 00

VERDÚ (Urgell)
T 973 34 70 07

D’11 a 14 h. Jornada de portes
obertes.
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Més informació a: www.mac.cat

