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Ullastret
ULLASTRET (Baix Empordà)
T 972 17 90 58

Dissabte 14

De 10.30 a 14 h. Visita teatralitzada 
a la ciutat ibèrica d’Ullastret i 
al jaciment de Sant Sebastià 
de la Guarda (Palafrugell). El 
comerciant Abadutiker us acompa-
nyarà per conèixer llocs i objectes 
vinculats amb l’emmagatzematge i 
el consum de la cervesa i el vi. Sor-
tida i retorn en bus des d’Ullastret 
i Palafrugell. 
16.30 h. Taller participatiu a la ciu-
tat ibèrica d’Ullastret per conèixer 
la ceràmica i la vaixella de taula 
per emmagatzemar i consumir la 
beguda en època ibèrica. 

Puig de Castellet i 
Turó Rodó
LLORET DE MAR (La Selva)
T 972 36 47 35

Dissabte 14 i diumenge 15

De 10 a 18 h. Portes obertes al 
recentment inaugurat poblat iber 
del Turó Rodó.
17 h.  Visita guiada familiar al Turó 
Rodó. Descobrireu com vivien els 
ibers, com vestien, què menjaven 
i bevien… tot visitant la casa ibera 
reconstruïda amb arqueologia 
experimental.
D’11 a 18 h. Portes obertes al jaci-
ment de Puig de Castellet.
De 10 a 13 h i de 17.30 a 19.30 h. Jor-
nada de portes obertes al Centre 
d’Interpretació dels Ibers de Can 
Saragossa.

Castell
PALAMÓS (Baix Empordà)
T 972 17 90 58 / 972 60 04 24

Diumenge 15

De 10.30 a 14 h. Visita teatralitzada 
al jaciment de Sant Sebastià de la 
Guarda i al poblat ibèric de Cas-
tell (Palamós). Personatges ibèrics 
us explicaran els jaciments en un 
entorn espectacular de la Costa 
Brava i us convidaran a fer un tas-
tet d’hidromel. Sortida i retorn en 
bus des de Palafrugell i Palamós. 

Sant Sebastià de la Guarda 
PALAFRUGELL (Baix Empordà)
T 972 307 825

Dissabte 14

De 10.30 a 14 h. Visita teatralitzada 
a la ciutat ibèrica d’Ullastret i al 
jaciment de Sant Sebastià
de la Guarda (Palafrugell). Veure 
detalls en les activitats d’Ullastret.

Diumenge 15

De 10.30 a 14 h. Visita teatralitza-
da al jaciment de Sant Sebas-
tià de la Guarda i al poblat ibèric 
de Castell (Palamós).  Veure 
detalls en les activitats de Castell.

Ca n’Oliver
CERDANYOLA DEL VALLÈS 
(Vallès Occidental)
T 93 580 45 00 
www.museucanoliver.cat

Dissabte 14

D’11 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h. Jorna-
da de portes obertes al Museu i 
al Poblat, i “A la recerca dels tre-
sors perduts”, activitats infantils 
per descobrir l’Indiana Jones. 
12 h. “Beure vi i cervesa a Ca 
n’Oliver”. Visita temàtica a l’ex-
posició permanent i tast de vins. 
Majors de 12 anys. 
17.30 h. Visita teatralitzada “En 
Bilos i la Betinin van de copes”. 
Visita teatralitzada i tast de cerve-
ses. Majors de 10 anys.

Diumenge 15

De 10.30 a 14.30 h. Jornada de por-
tes obertes al Museu i al Poblat.
D’11 a 14 h. A la recerca dels 
tresors perduts. Activitats infantils 
per descobrir l’Indiana Jones.
D’11 a 14 h. Envasos per vi, per 
aigua, per oli... Taller d’àmfores i 
recipients. Taller de segells i mar-
ques de terrisser.
D’11 a 14 h. Herbes que es beuen. 
Taller-demostració de beuratges 
amb l’Esteve Padullés.
12.30 h. Què estem excavant el 
2017? Visita guiada a l’àrea 
d’excavació amb Joan Francès, 
director dels treballs i del museu.
12.30 h. El museu per dins. Visita 
guiada pels magatzems on veurem 
objectes de diferents èpoques 
relacionats amb la viticultura. 
13.30 h. “Els poblats laietans se 
saluden”. Comunicació amb miralls 
amb els jaciments del Puig Caste-
llar 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 15

D’11 a 14 h. Recipients i begudes. 
Activitats familiars com tallers, 
(mòlta de gra, ceràmica a torn, 
transport d’àmfores, vestir-se 
d’iber...), escenificacions i jocs.
11.15 i 12.30 h. Els ibers del Puig 
Castellar. Visites guiades per 
descobrir el jaciment i els costums 
ibers entorn la beguda. Coneixereu 
les troballes fetes en les darreres 
excavacions, entrareu a un habi-
tatge ibèric reconstruït i podreu 
utilitzar el mòdul d’interactius 
instal·lat al jaciment.
12 h. Tast ibèric. Degustació de 
productes de fa 2.300 anys.
13.30 h. Els poblats de la Laie-
tània 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 
(Vallès Oriental)
T 93 871 00 18

Dissabte 14

10.30 h. Passejada fins al jaci-
ment. Caminada de 30-40 minuts 
pel sender senyalitzat. Punt de sor-
tida: 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, fent especial incís amb el 
preuat producte que elaboraven: el 
VI DE LAURO.
13 h. Beguda i tast amb productes 
ibèrics seguint un antic receptari! 
Lloc: Antigues Escoles de Samalús.

Olèrdola
OLÈRDOLA (Alt Penedès)
T 93 890 14 20 / 675 782 936 

Dissabte 14

De 10 a 17.30 h. Jornada de portes 
obertes.

17 h. Les fonts d’aigua del castell 
d’Olèrdola. Visita guiada per des-
cobrir com els habitants d’aquesta 
ciutat podien resistir un setge!

Diumenge 15

De 10 a 17.30 h. Jornada de portes 
obertes.
12 h. Les fonts d’aigua del castell 
d’Olèrdola. Visita guiada per des-
cobrir com els habitants d’aquesta 
ciutat podien resistir un setge! 

La Ciutadella
CALAFELL (Baix Penedès)
T 977 69 46 83 / 647 751 569

Dissabte 14

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Jornada de 
portes obertes. Viurem, veurem i 
beurem el vi en tot el seu procés: 
de la producció a la comercialitza-
ció i el consum.
11 h. El vi a l’Antiguitat, un produc-
te del comerç mediterrani. Visita 
per conèixer la importància del vi 
en el món antic. Inclou tast de vi. 
Reserva prèvia.

Diumenge 15

De 10 a 14 h. Jornada de portes 
obertes.
11 h. “Les llavors de raïm de la 
Ciutadella i altres jaciments 
penedesencs”, visita a càrrec del 
carpòleg Dani López. 
Tot seguit. Aixafada de raïm en una 
premsa experimental on els més 
atrevits podran fer el most amb els 
seus propis peus! Reserva prèvia 
calafellhistoric@calafell.org.

Font de la Canya
AVINYONET DEL PENEDÈS 
(Alt Penedès)
T 606 866 979

Dissabte 14

11 h. Visita guiada al jaciment de 
la mà de l’equip d’arqueologia. En 
acabar us oferirem una copa de vi.
Lloc de trobada: Celler Artcava-
Masia Can Batlle.

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

Dissabte 14 i diumenge 15

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.

El Castellet de Banyoles
TIVISSA (Ribera d’Ebre)
T 977 41 80 14  / 691 213 341

Dissabte 14

Horari a concretar. Visites guia-
des gratuïtes a la ciutat ibèrica 
del Castellet de Banyoles i taller 
infantil.

Diumenge 15

Horari a concretar. Visites guiades 
gratuïtes a la ciutat ibèrica del 
Castellet de Banyoles. 

Sant Miquel 
VINEBRE (Ribera d’Ebre)
T  977 40 57 81

Dissabte 14

10 i 12 h. Visites guiades a l’esta-
bliment.
De 12 a 20 h. Fira del vimblanc. 
Aparador del vi fet amb raïm estès 
al sol un cop veremat, que s’ha 
d’anar pansint. Una forma interes-
sant d’introduir nous amants en la 
cultura mil·lenària del vi!

Diumenge 15

10 i 12 h. Visites guiades a l’esta-
bliment.
17 h. Vista teatralitzada de la mà 
d’un iber i un romà que explicaran 
com es feia el vi allà, mostrant 
les restes de premsa i trulls del 
jaciment.
A partir de les 17 h. Activitats per als 
infants: taller d’escriptura i jocs en 
l’antiguitat.

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

Dissabte 14

Durant tot el dia. XXI Mercat Ibèric 
d’Alcanar. Endinsa’t a l’època 
ibèrica a través d’activitats, tallers, 
i demostracions al nucli antic 
d’Alcanar.
A la casa O’Connor, exposició 
amb materials arqueològics sobre 
la beguda i el menjar a època ibèri-
ca i per als més petits, i no tant, 
d’un diorama d’Expoclick amb la 
recreació del poblat ibèric de la 
Moleta del Remei.
Informació: www.alcanarturisme.com

Diumenge 15

Durant tot el dia. XXI Mercat Ibèric 
d’Alcanar.
D’11 a 14 h. Reconstruccions 
històriques en alguns espais de 
la Moleta del Remei. Visita guiada 
per Ibercalafell, grup de recons-
trucció històrica. Tallers sobre món 
ibèric al jaciment.
12.30 h. Escenificació d’un inter-
canvi comercial incidint amb la 
importància del vi en aquestes 
transaccions. A càrrec d’Ibercala-
fell. 
Activitats a la Moleta del Remei.

Hi haurà servei de bus entre la 
població i el jaciment.

Coll del Moro
GANDESA (Terra Alta)
T 977 420 910

Dissabte 14

11, 12 i 17 h. Visites guiades al 
poblat fortificat i a la necròpolis, 
conjunt únic a Catalunya!
17.30 h. Taller d’elaboració i co-
merç del vi a l’època ibèrica. Tast 
de vins.

Diumenge 15

11 i 12 h. Visites guiades al poblat 
fortificat i a la necròpolis, conjunt 
únic a Catalunya! 

La Fortalesa dels Vilars
ARBECA (Les Garrigues)
T 973 16 00 08 / 973 70 20 28

Dissabte 14

10.30 i 11.30 h. Visites guiades a 
càrrec de l’equip d’arqueòlegs 
per presentar les novetats de la 
campanya d’estiu.
13 h. Degustació de cervesa arte-
sana “Fortalesa”  i vi del “Celler 
els Vilars”.

Diumenge 15

10 i 11 h. Visites guiades a càrrec 
de l’equip d’arqueòlegs per pre-
sentar les novetats de la campa-
nya d’estiu.
12 h. Xerrada-col·loqui “Arque-
ologia de la cervesa i el vi” per 
Natàlia Alonso (UdL).
13 h. Aperitiu i degustació de 
cervesa artesana “Fortalesa”  i vi 
del “Celler els Vilars”.

El Molí d’Espígol
TORNABOUS (Urgell)
T 93 567 35 73 

Dissabte 14 i diumenge 15

Horari a concretar. Visites guiades 
gratuïtes a la ciutat ibèrica del 
Molí de l’Espígol.

Els Estinclells
VERDÚ (Urgell)
T 973 34 70 07

Dissabte 14

11 h. Visita guiada a càrrec de 
l’equip d’arqueòlegs, descobrireu 
un espai reconstruït amb una 
premsa de vi i oli com era fa més 
de 2000 anys! 
13 h. Taller d’hidromel i degusta-
ció.
13 h. Elaboració de vi en la premsa 
ibèrica dels Estinclells.

Fortificació Ibèrica del
Montgròs 
EL BRULL (Osona)
T 93 884 06 92 (ds. i dg.)
www.muralles.cat

Dissabte 14

11 i 13 h. Visita guiada al jaciment 
a càrrec dels arqueòlegs que hi 
excaven. Sortida: Centre d’Informa-
ció del Brull.
Vespre. Tast de vi i cerveses “Bus-
cant el gust de l’antiguitat”, per 
descobrir el gust que podien tenir 
aquestes begudes en temps dels 
ibers. Lloc: Centre d’informació del 
Brull. Places limitades.

Diumenge 15

12 h. Visita teatralitzada amb un 
soldat i una camperola ibèrica, 
esbrinarem, en l’incomparable 
marc de la fortificació, els secrets 
que amaga el jaciment.
13.30 h. Tast i beguda ibèrics. 
Seguint un antic receptari us pro-
posem que descobriu sabors de fa 
més de 2000 anys!

El Casol de Puigcastellet
FOLGUEROLES (Osona)
T 93 812 23 29 

Dissabte 14

18 h. Caminada popular fins al 
jaciment. Sortida: Pl. Verdaguer.
18.45 h. Tast ibèric amb productes 
que es menjaven fa 2000 anys! 
19 h. Tallers sobre la vida quotidi-
ana dels ibers. Experimenteu com 
era la vida en un poblat ibèric!  
20 h. Caminada de retorn a Fol-
gueroles.

L’Esquerda
RODA DE TER (Osona)
T 93 854 02 71 www.lesquerda.cat

Dissabte 14

19 h. El consum del vi de l’antiga 
Grècia entre els ibers, xerrada a 
càrrec del Dr. Xavier Aquilué, direc-
tor del  Centre Iberia Graeca.
20.30 h. Tastet de vins a càrrec 
de la sommelier Natàlia París 
acompanyat de música grega. Cal 
inscripció prèvia, places limitades 
a 20 persones. Preu 5 € per perso-
na. Majors de 18 anys.

Diumenge 15

11 h. Visita comentada al jaciment 
de l’Esquerda.
11 h. Jocs i contes per als nens.

El Cogulló
SALLENT (Bages)
T 93 837 02 00

Dissabte 14

De 10 a 13 h. Portes obertes al 
jaciment.
De 10 a 13 h. Tallers infantils 
de ceràmica i escriptura ibèrica 
a càrrec d’Arqueòlegs.cat. Reserva 
prèvia a info@sallentturisme.cat
A les 11 i a les 13 h. Tast de cervesa 
“Iberika” projecte impulsat per 
“Iber, arqueologia, patrimoni i 
turisme” i la cerveseria artesanal 
Segarreta. Reserva prèvia a info@
sallentturisme.cat

Diumenge 15

10, 11, 12 i 13 h. Visita guiada al 
jaciment amb tast de vi DO Pla 
de Bages. Hi haurà autocar des 
de la parada de bus de Sallent (C/
Estació) mitja hora abans. Reserva 
prèvia a info@sallentturisme.cat

El Castellot
BOLVIR (Cerdanya)
T 972 895 192

Dissabte 14

D’11 a  14 h i de 16 a 18 h. Jornada de 
portes obertes.
11 h. Visita guiada al jaciment.
17 h. Presentació de noves peces 
exposades al museu, per part dels 
arqueòlegs que dirigeixen l’exca-
vació.
18 h. Arqueologia i viticultura, 
conferència, cata de vi i tastet 
(preu 3 €).  

Diumenge 15

D’11 a  14 h. Jornada de portes 
obertes.
12 h. Visita guiada al jaciment El 
Castellot.

Més informació a: www.mac.cat

Activitats gratuïtes per a totes les edats arreu de Catalunya!


